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Abstract 
 
This study aims to analyze how a slimming of managerial levels affect a middle manager and 
his or hers ability to provide leadership from a cultural perspective. The research that has been 
done in this area has mainly taken its starting point from the rational perspective. This 
perspective does not capture the cultural elements of the managerial position. There have been 
studies from a rational perspective, but not as much from the cultural perspective and that is 
what we want to contribute to the research. We conducted a qualitative case study but with 
parts from a qualitative multi-case study to be able to create a comparative analysis. The study 
was performed on Stadsdelskontoret Norr which is part of Boras Stad organization. The 
reason we chose this organization as a starting point for the study was that it went through a 
restructuring on managerial level that slimmed the Eldercare and Individual and family 
services managements. This was implemented in January 2012. Within these sectors, there are 
also differences in the conditions for leadership, making it suitable for a comparative analysis. 
The study is based on interviews with two area managers and nine unit managers. What we 
concluded in this study is that it becomes difficult to ensure the cultural perspective of the 
organization when slimming of managerial levels has taken place. However, we see some 
discrepancies in our study on the basis of the concerns we had in the beginning. That there 
will be a poorer communication applies to some extent but then this slimming of managerial 
levels has created a better overall picture of elderly care, communication in this part got better 
when information can come out more coherent. We can also see that slimming of managerial 
levels creates larger groups which can lead to a larger and more dynamic group of individuals, 
which in turn results in better cooperation. Although the concerns we had about it will be 
difficult to create a personal relationship between the manager and the employee does not 
agree with the result we come up with, this very much depends on the area manager's 
qualities. 
 
This study is written in Swedish. 
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II 

Sammanfattning 
 
Denna studie har till syfte att analysera hur en utglesning av chefer påverkar en mellanchef 
och dennes möjligheter att utföra sitt ledarskap ur ett kulturellt perspektiv. Den forskning som 
har gjorts inom detta område har framförallt tagit sitt avstamp från det rationella perspektivet. 
Det perspektivet fångar inte de kulturella delarna i chefskapet. Det har gjorts studier ur ett 
rationellt perspektiv men inte lika mycket ur det kulturella perspektivet och det är det vi vill 
bidra med till forskningen. Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie men med delar ur 
kvalitativ flerfallstudie för att kunna skapa en jämförande analys. Studien genomfördes på 
Stadsdelskontoret Norr som är en del av Borås Stads organisation. Anledningen till att vi 
valde denna organisation som utgångspunkt i studien var att de har under inledningen av 2012 
genomfört en förändring i sin organisation i form av en utglesning i chefsleden inom 
Äldreomsorgen och Individ- och familjeomsorgen. Inom dessa verksamhetsområden finns det 
även skillnader i förutsättningar för ledarskapet vilket gör det lämpligt för en jämförande 
analys. Studien baseras på intervjuer med två områdeschefer och nio enhetschefer. Det vi 
kommit fram till i denna studie är att det blir svårt att se till det kulturella perspektivet i 
organisationen när en utglesning i chefleden har ägt rum. Dock ser vi vissa avvikelser i vår 
studie utifrån de farhågor vi hade i inledningen. Att det ska bli en sämre kommunikation 
stämmer till viss del men då denna utglesning har skapat en bättre helhetsbild över 
äldreomsorgen har kommunikationen i denna del blivit bättre då information kan komma ut 
mer sammanhängande. Vi kan även se att en utglesning skapar större grupper vilket kan leda 
till en större och mer dynamisk grupp med individer vilket i sin tur resulterar i ett bättre 
samarbete. Även de farhågor vi hade om att det blir svårt att skapa en personlig relation 
mellan chef och underanställda stämmer inte överens med det resultat vi kommit fram till, 
detta beror mycket på områdeschefens kvalitéer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  Ledarskap i förändring, Mellanchef, Ledarskap, Kulturellt Perspektiv, 
Kontrollspann. 
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1 Inledning 
 
Inom offentlig förvaltningen är det redan idag ett hårt tryck på de olika cheferna i 
organisationen. I artikeln ”Som "genomchef" tacklar vi det mesta” av Raune (2011) beskriver 
en områdeschef i äldreomsorgen att hon snarare är en genomchef än en mellanchef och att allt 
inom verksamheten går igenom henne. Det är svårt att se till de underordnades behov då det 
är mycket administrativ arbete som ska verkställas och det blir omöjligt att se till varje 
anställds enskilda behov. Enligt Hjalmarsson, Norman & Trydegård (2004) anser de flesta av 
mellancheferna i Stockholms stad och Stockholms län att de inte har rimliga förutsättningar 
för att kunna uträtta sitt arbete på ett bra sätt. Ifall många mellanchefer har för hög 
arbetsbelastning vanligtvis, hur ser det då ut efter en utglesning i chefleden? För att en 
mellanchef ska ha möjlighet att ha en bra kommunikation med sina anställda måste 
mellanchefen ha ett rimligt antal anställda anser Harder & Svärd (2000). Är det då rimligt att 
kunna ge stöd och återkoppling till de anställda när en utglesning skett? Vi ser ett problem 
med detta. Kan utglesningar i chefsleden genomföras när de redan finns dessa problem? Det 
ställs även många normativa krav på mellanchefer och det finns föreställningar från en rad 
forskare hur mellanchefer ska vara och verka för att lyckas med sitt ledarskap.  
 
Fiona (2000) diskuterar om att chefer i dagens samhälle måste se mer till människan bakom 
medarbetaren för att få denna att prestera så bra som möjligt på arbetsplatsen. Hur påverkas 
denna kontakt när en utglesning har genomförts? Är denna kontakt något som chefer får lägga 
åt sidan på grund av tidsbrist? Det går hand i hand med det som Karp & Helgö (2008) har 
kommit fram till som handlar om att en mellanchef bör styra kommunikationen i 
organisationen på ett sådant sätt som passar själva organisationen. Att vara den 
sammanhållande länken i organisationen är en viktig uppgift för mellanchefen enligt Balogun 
(2003). En intressant fråga i detta sammanhang är hur en utglesning påverkar mellanchefens 
möjligheter till att kunna vara denna sammanhållande länk? Balogun (2006) lyfter även fram 
att det är viktigt för mellanchefen att få respons på sitt arbete, men får mellanchefer respons 
från sina medarbetare och påverkar det deras arbetsmiljö? Samtidigt anser Tanja Mnich & 
Brian (2000) att nutidens ledarskap har blivit mer personligt och människoorienterat, hur ska 
mellanchefen kunna ha en personlig kontakt med sina underordnade när det sker 
utglesningar? De får mer arbete samtidigt som de ska behålla och upprätthålla en god kontakt, 
finns då tiden för detta? Parris, Vickers & Wilkes (2008) belyser att det idag ställs högre krav 
på mellanchefer än vad fallet var förr, Hur går den ekvationen ihop? Detta oroar oss då dessa 
föreställningar om hur mellanchefen ska vara blir otroligt svåra att uppnå då det skapas 
alltmer chefglesa organisation. Hur ska en mellanchef klara av att leva upp till dessa 
föreställningar?  
 
Forskning visar enligt Siverbo & Andersson-Felé (2007) att chefglesa organisationers 
kortsiktiga fördelar som i och med en nedskärning av chefer överskuggas utav de långsiktiga 
nackdelarna som finns.  En av dessa nackdelar är utvecklingshinder i och med att cheferna i 
organisationen hela tiden måste lägga ner mycket av sin tid på att få det dagliga arbetet att 
flyta och detta gör att ett långsiktigt utvecklingsarbete inte hinns med. Den forskning som har 
gjorts om chefglesa organisationer har tagit sitt avstamp från ett rationellt perspektiv 
(Tengblad, 1997). Det rationella perspektivet innebär tilltro till analytiskt tänkande där det går 
att styra organisationen genom beslutsfattande och planering. På grund av att styrning sker via 
regler och ordergivning skapas en effektiv organisation. Chefen är ingen ledare utan en 
beslutsfattare och administratör som arbetar disciplinerat och lojalt. 
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Vi anser att denna teori inte räcker till då den inte ser till människan utan enbart inriktar sig 
emot chefens beslutfattande. Det krävs ett annat perspektiv till att se alla de parametrar som 
påverkar organisationen. Det kulturella perspektivet ger just detta på grund av att det ser 
organisationen som ett kollektiv som individerna inom organisationen håller samman för att 
bevara enligt Scott (2003). Även kontrollspannets påverkar hur väl en organisation kan 
uppfylla det kulturella perspektivet. Det finns en klassisk bild över kontrollspannets storlek 
där Gulick (1937) beskriver dess förutsättningar. Andersson-Felé (2003) är en annan forskare 
som sett till kontrollspannets storlek i en modernare tid. Det har gjorts studier ur ett rationellt 
perspektiv men inte lika mycket ur det kulturella perspektivet och det är det vi vill bidra med 
till forskningen. 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur en utglesning av chefer påverkar en mellanchef 
och dennes möjligheter att utföra sitt ledarskap ur ett kulturellt perspektiv. För att uppfylla 
detta syfte ställer vi oss följande frågor:  
 

• Hur påverkas mellanchefers arbetssituation efter en utglesning av chefer och till vilken 
grad har det påverkat mellanchefernas förutsättningar att utföra sitt ledarskap?  

 
• Hur påverkas mellanchefernas arbetsmiljö och till vilken grad kan de utföra sitt 

chefskap utifrån ett kulturellt perspektiv?  
 
För att svara på dessa frågor vill vi analysera om mellancheferna kan tillgodose de krav som 
ställs på dem uppifrån och nerifrån efter att de fått ett större ansvar och en högre 
arbetsbelastning. 
  
Vi kommer att genomföra denna studie på Stadsdelskontoret Norr som är en del inom Borås 
Stads organisation. Vi kommer se till två verksamheter inom organisationen, Äldreomsorgen 
(ÄO) och Individ- och familjeomsorgen (IFO). Anledningen till att vi gör detta är att det 
kommer hjälpa oss att uppfylla det syfte vi har med denna studie. De har under inledningen av 
2012 genomfört en förändring inom ÄO och IFO i form av en utglesning i chefsleden. Detta 
fall fungera bra då förändringen lämpar sig till det fenomen som vi vill studera. 
 
I kapitel två kommer vi att redogöra för vår teoretiska referensram för undersökningen. I 
kapitel tre kommer vår fallbeskrivning att presenteras. Kapitel fyra består av metoden för 
denna studie. I kapitel fem presenterar vi vår empiriska del av undersökningen som är 
uppdelad i två delar. Dessa delar utgörs av kvalitativa intervjuer med två områdeschefer samt 
nio enhetschefer inom Stadsdelsförvaltningen Norr. I kapitel sex analyserar vi informationen 
från undersökningen genom att koppla empirin mot teorin. För att skapa en bra struktur i 
analysen kommer vi att använda oss av en modell som vi anser vara lämplig för studien. I 
kapitel sju presenterar vi vår slutsats av denna studie och ger förslag på vidare forskning. 
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2 Teori  

2.1 Tidigare resultat 
Flertalet studier från 1930-talet och framåt har diskuterat hur stort kontrollspannets storlek 
kan vara för en chef. Med kontrollspann menas hur många underställda en chef kan ha.  Det är 
svårt att säga vad som är den optimala siffran och det finns faktorer som påverkar vad som 
kan anses rimligt. Den litauiska forskaren Graicunas (1933) föreslog i en artikel att en chef 
eventuellt kan ha fem underställda högt räknat och att i de flesta fall var fyra maxantalet. 
Detta baserade han på att en chef inte har möjlighet att upprätthålla bra relationer till ett större 
antal underställda då en chef bör ha flera olika sorters relationer med var och en av de 
anställda. Gulick (1937) anser att en organisation med ett brett område där det genomförs 
arbetsuppgifter av en varierande typ är det viktigt att en chefs underställda är på en låg nivå då 
det annars tenderar till att bli för spretigt. I en organisation där de underanställda har liknande 
arbetsuppgifter är det möjligt för en chef att leda ett större antal. En annan faktor som spelar 
in är hur pass stabil organisationen är. I en stabil organisation med exempelvis låg 
personalomsättning kan en chef ha ett större antal underanställda då de inte behöver lägga ner 
en lika stor del av sin tid på arbetsupplärning och arbetsstyrning på grund av att medarbetarna 
redan kan sina arbetsuppgifter (Gulick 1937). Hur stort kontrollspannet kan vara varierar 
beroende på hur organisationen ser ut. Urwick framför under 1950-talet att en chef inte bör ha 
mer än tre till sju underställda (Urwick, 1956). Han ansåg samtidigt att dessa siffror kan vara 
större eller mindre beroende på vilken chef det handlar om. Ifall det är en chef med en hög 
kunskap och erfarenhet kan denne klara av ett större antal underställda samtidigt som en chef 
med lägre kunskap och kortare erfarenhet eventuellt inte klarar av att hantera lika många. 
Även Woodward (1965) kom fram till att det finns stora variationer på kontrollspannets 
storlek. De variationer som finns beror inte på hur stort företaget är eller vilken bransch de 
tillhör utan det beror på hur deras produktionssystem ser ut. Woodwards undersökning kom 
fram till att de chefer med högst antal underanställda återfanns i processindustrin på grund av 
att de där kan de generalisera mycket arbetsuppgifter och arbetet handlar i mångt och mycket 
om löpande-band-principen. Antalet underställda som en chef har är givetvis något som 
varierar, Galbraith (1967) undersökningar visade variationer på noll till 127 underanställda. 
De vanligaste i dagens situation är att chefernas underanställda hålls på de klassiska nivåerna 
på cirka tre till sex stycken enligt Yukl (2013). Undersökningar visar dock att de är vanligt 
med kontrollspann som avviker från dessa antal på ett markant sätt. 
 
Studier på senare tid visar enligt Hällsten & Tengblad (2006) att det är svårt att säga hur många 
underställda en chef kan ha. Det handlar om att chefen ska ha ett tillräckligt stort chefsområde 
för att kunna vara delaktig i verksamheterna samtidigt som denne ska kunna ha en tämligen 
god överblick över varje enskild underanställd och dennes förmåga att utföra sitt arbete samt 
vilka kunskaper och färdigheter denne har. Andersson- Felé (2003) beskriver att en 
personalansvarig chef kan ha ungefär trettio stycken underställda för att hinna med alla 
arbetsuppgifter som rör de underanställda. Det som påverkar detta antal är hur organisationen är 
uppbyggd, en komplex organisation tenderar till att bli svårare att kontrollera. Resultatet av 
Andersson- Felé (2008) avhandling är angelägen att redovisa då det framgick att arbetsmiljön inte 
endast avgörs av antalet underställda utan även hur kontrollspannet tar sitt uttryck. Det vill säga 
hur arbetsplatsen och de anställda har förmåga att organisera sig utifrån det givna kontrollspannet. 
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Konsekvenser och kritik mot ett stort kontrollspann 
 
Under nittiotalet var det många som ansåg att det skulle skapas plattare organisationer en av 
dessa var Carlzon & Lagerström (2008) som drev teorin om Empowerment. Teorin går ut på 
att fördela ut ansvar som tidigare låg på chefen ut till medarbetarna. Detta renderar i en högre 
grad av delaktighet och en ökad motivation samtidigt som det kan ställa högre krav på 
medarbetarna. Till följd av denna nya fördelning skapades det en utglesning av 
chefsbefattningar. Effekterna av denna utglesning har inte riktigt gett önskad effekt. Idag är 
det inte ovanligt att en chef har ett personalansvar på femtio till hundra medarbetare eller ännu 
fler. Denna utveckling leder till att hela chefsled tas bort och att de kvarvarande cheferna 
snabbt överbelastas med budgetering, fakturahantering, lönesättning och rekrytering. Detta i 
sin tur leder allt som oftast till problem med överbelastning, samarbetssvårigheter, frustration 
och uppgivenhet. Vid utglesning i chefskapet får cheferna i organisationen ofta problem med 
att kunna uppfylla både organisationens visioner och de underanställdas behov. Detta på 
grund av att chefer med ett stort kontrollspann upplever en hög arbetsbelastning i många fall 
och de har litet tid att lägga ner på verksamhetsutveckling och personalutveckling. För att en 
organisation ska kunna fungera på ett bra sätt är det viktigt att personalen har en rimlig 
arbetsbelastning och då behöver chefen även ett rimligt antal underanställda. Detta på grund 
av att chefen då har tid till att lära känna sin personal för att på så sätt kunna ge feedback och 
återkoppling på ett bra sätt enligt Siverbo & Andersson-Felé (2007). Detta skapar problem 
och en rad forskare har kommit med kritik mot just detta, bland annat Hjalmarsson et al. 
(2004) som undersökte vad chefer i Stockholms stad och Stockholms län ansåg om sina 
förutsättningar till att utföra sitt arbete på. De kom fram till att bara några få av de intervjuade 
ansåg att de hade bra förutsättningar. De såg ett samband mellan de som ansåg sig ha bra 
förutsättningar med de chefer som basade över ett litet antal anställda. Detta på grund av att 
de då har möjlighet att lägga ner mer tid på varje enskild underställd. Harder & Svärd (2000) 
skriver att en mellanchef måste ha vissa förutsättningar för att kunna upprätthålla en bra 
organisation. Dessa förutsättningar är bland annat en rimlig arbetsbörda och ett rimligt antal 
anställda att ha ansvar över. Ifall dessa förutsättningar finns har mellanchefen en bra 
möjlighet att uppnå bra kvalité i sitt arbete och att kunna sköta kommunikationen med 
medarbetarna. 
 
Chefglesa organisationer leder i många fall till att chefen inte hinner med de mjuka 
arbetsuppgifterna på grund av att denne får för mycket att göra (Erlandsson, 2003). Cheferna 
får mer administrativa arbetsuppgifter på grund av att organisationerna är chefsglesa vilket 
gör att chefen inte hinner med att vara chef till sina anställda. Erlandsson (2003) tar upp att de 
frågor som berör personalen prioriteras bort och får inte det utrymme som de behöver vilket i 
förlängningen leder till en försämrad arbetsmiljö. Andra negativa konsekvenser som kan 
uppkomma i och med chefsglesa organisationer är att cheferna inte har tid att ge sina 
medarbetare viktiga grundstenar för att de ska känna glädje och inspiration i sitt arbete. Två 
viktiga grundstenar som kan försummas i chefsglesa organisationer är enligt Eklöf & Delve 
(2005) minskad arbetstillfredsställe i och med att chefen inte har tid att upprätthålla de 
kvalitetskrav som finns. Den andra grundstenen som kan försummas är dialogen mellan 
chefen och medarbetaren. Denna dialog är viktig att upprätthålla på grund av det gör att 
medarbetaren känner en tillfredställelse i sitt arbete vilket leder till ett bättre utfört arbete av 
medarbetaren i fråga. 

Siverbo & Andersson-Felé (2007) framför att de kortsiktiga fördelar som en organisation kan 
få i och med en nedskärning av chefer överskuggas utav de långsiktiga nackdelarna som finns.  
En av dessa nackdelar är utvecklingshinder i och med att cheferna i organisationen hela tiden 
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måste lägga ner mycket av sin tid på att få det dagliga arbetet att flyta. Detta leder till att ett 
långsiktigt utvecklingsarbete inte hinns med. Siverbo & Andersson-Felé (2007) anser även att 
nedskärningar av chefer också innebär att den uppbyggnad som konstruerats i organisationen 
under kanske många års tids rivs ner i och med att besparingar. Det kan sedan ta lång tid att 
bygga upp en fungerande struktur igen.  
 
Behov av teoriutveckling 
 
Den forskning som har gjort om chefglesa organisationer har till största del tagit avstamp från 
ett rationellt perspektiv. Enligt Tengblad (1997) innebär denna filosofi tilltro till analytiskt 
tänkande där det går att styra organisationen genom beslutsfattande och planering. Genom att 
styrning sker via regler och ordergivning skapas en effektiv organisation. Chefen är ingen 
ledare utan en beslutsfattare och administratör som arbetar disciplinerat och lojalt. Den 
rationella styrfilosofin ser inte till de mjuka delarna som ledaregenskaper eller 
personlighetsläggning. Det har gjorts många studier om hur en organisation ska styras utifrån 
den rationella styrfilosofin, Simon (1971) beskriver att vi ska se management som en 
vetenskap. För att bli en god administratör ska man enligt Simon behärska organisationens 
teknologi samtidigt som ledarskap och management inte är lika viktiga delar. Enligt Fayol 
(1920) ska en chef utnyttja de tillgängliga resurserna på bästa sätt för att uppnå 
organisationens mål. 
 
Föreställningar hur en mellanchef ska vara – En normativ syn 
 
En annan intressant aspekt är vad en mellanchef bör ha för kunskaper och hur denne bör vara 
som person. Det finns en rad normativa krav på hur en mellanchef ska vara och hur de ska 
agera i verksamheten. Forskare under 2000-talet belyser detta i en rad forskningsartiklar och 
vad vi tydligt kommer att se är att det läggs mycket ansvar på en mellanchefs axlar. Fiona 
(2000) anser att ledare och chefer måste se till människan bakom arbetaren för att få denne att 
känna inspiration till sitt arbete, särskilt efter att en organisationsförändring har ägt rum. Tanja 
Mnich & Brian (2000) redovisar så som en rad andra forskare att nutidens ledarskap har blivit 
mer personligt och människoorienterad än vad som var fallet förr. Nu handlar ledarskap i 
mångt och mycket om att se till alla individers behov i organisation för att på så sätt få 
personalen att göra ett så bra arbete som möjligt. Balogun (2003) diskuterar kring vad för 
slags egenskaper som en mellanchef bör ha. Det är viktigt för en mellanchef att kunna arbeta i 
olika slags samarbeten och kunna hantera fler uppgifter samtidigt. Balogun (2003) anser 
också att en mellanchef är den sammanhållande länken i en organisation mellan chefer över 
sig och medarbetare underifrån. Balogun (2006) lyfter fram ett annat intressant perspektiv om 
mellanchefer i en senare artikel. Det handlar om att det är viktigt för en chef att få respons och 
feedback i sitt arbete. Det kan annars vara så att chefen glöms bort då deras arbete kanske inte 
syns lika mycket eller leder inte till lika tydliga resultat som högre chefers arbete gör. Parris, 
Vickers & Wilkes (2008) tar upp att det idag ställs högre krav på mellanchefer än vad fallet 
var förr. De ska vara flexibla och kunna rätta sig efter de förändringar som görs inom 
organisationen. Detta har lett till en större arbetsbörda och längre arbetsdagar för många 
mellanchefer enligt Brett & Stroh (2003). Detta har i sin tur lett till att många mellanchefer tar 
med sig jobbet hem antingen på arbetstid eller efter det att arbetsdagen är slut (Shumat & 
Fulk, 2004) & (Wilson et al 2004). Mellanchefer har idag svårt med att tillgodose alla de krav 
som finns ifrån deras chefer och medarbetare och en stor press läggs här på mellancheferna. 
Det är viktigt för en mellanchef enligt Karp & Helgø (2008) att få kommunikationen på en 
arbetsplats att fungerar. Chefen har en betydelsefull roll i att styra kommunikationen som sker 
på arbetsplatsen på ett sådant sätt som är gynnsamt för organisationen. Kommunikationen ska 
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i en fungerande organisation leda till en bra arbetsmiljö. Teorin är enig om att ledarskapet har 
förändrats över tiden. 
 
Sammanfattning 
 
Den rationella synen tar inte in de mjuka delarna inom ledarskapet. Den ser inte till 
människorna och heller inte hur de kan påverkas genom kommunikation, inspiration, 
tillfredställelse, arbetsmiljö och så vidare. Det blir vanligare med utglesningar i chefsleden 
och gapet mellan medarbetare och chef blir allt större. Det finns en normativ syn på hur 
mellanchefer ska verka idag och det ställs högre krav på dem.  Vi anser att den rationella 
teorin inte räcker till för att förklara detta fenomen och det finns en avsaknad av denna typ av 
forskning. Vi kommer därför att göra denna studie utifrån ett kulturellt perspektiv där vi kan 
se mer till ledarskapet än den beslutsfattande rollen.   

2.2 Ledarskap ur ett kulturellt perspektiv 
En av de mest kända förespråkarna för det kulturella perspektivet är Richard W Scott som 
benämner det som det naturliga systemet. Vi kommer hädanefter att benämna det naturliga 
systemet som det kulturella perspektivet i denna uppsats.  Att se organisationen ur ett 
kulturellt perspektiv har framförallt utvecklats som en kritik mot hur det rationella 
perspektivet ser på organisationer. Enligt Scott (2003) ska det rationella perspektivet 
fortfarande anses viktigt men att det är även grundläggande att se till de irrationella delarna 
som påverkar organisationen. Det kulturellt perspektiv ser organisationen som ett kollektiv 
som individerna inom organisationen håller samman för att bevara. Det rationella perspektivet 
är en design av hur det ska se ut i organisationen medan det kulturella perspektivet ser till hur 
organisationen utvecklas. Det rationella perspektivet fungerar bättre i en stabil omgivning 
enligt Lawrence & Lorsch (1967) och det kulturellt perspektiv fungerar bättre i en dynamisk 
omgivning. Det kulturella perspektiv lägger således tyngdpunkt på hur den sociala 
verkligheten påverkar en organisation. Enligt Barndard & Westermark (2009) spelar ledaren 
en viktig roll inom organisationen på grund av att det är ledaren som ska definiera uppdragen 
och skapa en social struktur som fängslar individarena i en organisation. Det kulturella 
perspektivet tar även hänsyn till den informella strukturen inom organisationen enligt Scott 
(2003). Individer som arbetar i en organisation är inte en maskin som gör precis vad den blir 
tillsagd. Individen tar med sig sina egna värderingar in i organisationen och kommer in i 
organisationen på olika villkor och har idéer, förväntningar och förmågor som de vill ha 
uttryck för. Detta uttrycker sig via samverkan och skapar en informell struktur inom 
organisationen. En av de viktigaste delarna av det kulturella perspektivet är just detta, sociala 
strukturer inom en organisation består inte av formella strukturer och beteendet från individer 
utan i själva verket handlar det om att ha en formell och en informell struktur. Den informella 
strukturen är nämligen strukturerad och ordnad.  
 
Enligt Salzer-Mörling (1998) kan en chef ses olika vart i världen du väljer att fästa blicken. I 
Skandinavien har chefen generellt en mjukare syn på chefskapet och är mer en ledare än en 
chef. Flyttar vi blicken neråt på världskartan ser chefskapet annorlunda ut då är en chef mer 
en chef än en ledare. Det är rakare beslut och en mer rationell syn på ledarskapet där chefen 
mer är en beslutsfattare än en ledare.  
 
Enligt Morgan (1986) har ledarskapet traditionellt setts som en administrativ aktivitet där 
fokus har legat på att styra, kontrollera och planera verksamheten. Denna syn har ansetts vara 
den ideala bilden sedan industrialismens genombrott där synen på organisationer och 
ledarskap ska fungera som rationella maskiner. Maskiner är tillverkade för att rationellt och 
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effektivt producera en produkt. Denna syn har blivit en spegelbild inom många organisationer 
som vill uppnå effektivitet. Gergen (1992) framhåller att denna maskinmetafor har 
ledarskapet blivit en central funktion som enbart fokuserar på att kontrollera alla kuggar i 
maskineriet så att verksamhetens mål nås på ett effektivt sätt. Ledarskapet utifrån detta synsätt 
blir att styra en maskin där chefen sitter i en hytt och överblickar att alla maskiner fungerar 
korrekt. Detta är ett föråldrat synsätt och idag är det viktigare att se till de sociala krafterna 
inom organisationen då det handlar om att se individerna i en organisation som emotionella 
och meningsskapande varelse. Enligt Salzer-Mörling (2003) har detta fått en central betydelse 
för att förstå organisationen och ledarskapet. Kultur är en social metafor som kan förklara hur 
värderingar kan hålla samman en komplex organisation. Det viktigaste inom 
kulturperspektivet är således själva producerandet medan i det rationella perspektivet är 
produktion. Det kulturella perspektivet sätter mänskliga och symboliska aspekter i fokus, 
enligt Smircich (1983) lyfter kulturperspektivet fram processuella och emotionella sidor som 
sociala processer och symboliska uttryck. Det handlar om att skapa en grupp med tänkande 
och handlande individer som skapar mening. Kulturperspektivet bygger således på 
människors föreställningar och idéer. Ledarkapet tar sitt uttryck ifrån att skapa en idémässig 
värld där ledaren påverkar genom värderingar och att skapa mening.  
 
Pfeffer (1977,1981) kom under sjuttiotalet fram med idén om att en ledare har en viktig roll i 
att skapa mening och innebörd åt de anställda i sitt arbete. Han ansåg att de administrativa 
arbetsuppgifter som en chef har gör att denne inte påverkas till en så hög grad på grund av att 
han är så beroende av de förutsättningar som finns. Istället har en ledare en viktig uppgift att 
få fram meningen i arbete och detta innebär att påvisa att de som görs i organisationen har en 
betydelse både innanför och utanför organisationens gränser. För att nå upp till detta skapar 
ledaren olika ritualenliga uttryck och symboliska aktiviteter som inte har någonting att göra 
med organisationens vardagliga arbete enligt Meyer & Rowan (1977). Anledningarna till att 
detta är betydelsefullt för en organisation är för att de vill få ett stöd både externt och internt 
för vad organisationen håller på med och vad den vill uppnå. Det interna stödet handlar om att 
ena medarbetarna i organisationen och att få dem att känna delaktighet och tillfredställelse för 
vad de gör i sitt arbete (Pfeffer, 1981). 
 
Ledarskap eller chefskap? 
 
Kotter (1990) framför att en chef ska vara en ledare och inte en chef. Ledarskapet är det som 
får organisationen framåt och är det som utvecklar organisationen. Saknas ledarskapet kan 
inte organisationen utvecklas men då Kotter gjorde en så radikal skillnad på ledarskap och 
chefskap kom dessa begrepp lång ifrån varandra. Enligt Tengblad (2007) får en chef som bara 
är upptagen med administrativt arbete problem med motivation och sammanhållning i 
organisationen. Samtidigt som en chef som enbart coachar och motiverar får problem med att 
styra vilket leder till att organisationen drar åt olika håll. Medarbetarna i en organisation vill 
dock ha raka och tydliga besked samtidigt som de vill att chefen ska lyssna och ta åt sig och 
ge feedback. De vill även att det ska finnas administrativa rutiner och riktlinjer över hur de 
ska jobba utan att det blir fyrkantigt. Det handlar om att som chef att hitta en balansgång 
mellan att vara en ledare och en chef. 

2.3 Medarbetarskap och ledarskap 
Enligt Jönsson (1995) bygger svenskt ledarskap mycket på delegerat ansvar där chefen har ett 
stort förtroende till sina medarbetare. Chefen detaljstyr inte utan arbetar istället med 
målstyrning och fungerar som en stödjande funktion. Det är även vanligt att chefen låter sina 
medarbetare vara med i beslutsfattandet för att säkerställa beslutskvalité och engagemang i de 
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genomförda besluten. Detta fenomen benämns som medarbetarskap och forskning inom detta 
område har gjorts av en rad forskare som Tengblad (2007), Hällsten & Tengblad (2006) och 
Tengblad (2003) som anser att ledarskap och medarbetarskap påverkar varandra och att det 
går inte att analysera detta separat utan att det måste ske i symbios. Utifrån ett kulturellt 
perspektiv blir detta betydelsefulla delar då medarbetarskapet belyser de föreställningar som 
finns inom det kulturella perspektivet. Medarbetarskapet innebär hur medarbetare, chefer och 
anställda, behandlar relationer till chefer och arbetet. Det handlar om att chefen i en 
organisation till viss del avstår sin formella makt för att lämna spelrum till medarbetarna för 
att öka delaktigheten. Det är även angeläget att ha ett fungerande medledarskap för att få 
medarbetarna delaktiga i ledarskapet (Hälsten & Tengblad, 2006). Chefglesa organisationer 
kan ge dåliga förutsättningar för ett fungerande medledarskap samt ett bra medarbetarskap. 
Medarbetarskapet skiljer sig således från Empowerment, som beskrivits tidigare, då det 
bygger på att chefen är aktiv och närvarande för att skapa en bra relation och att skapa ett gott 
samarbete och inte enbart på att lyfta över arbetsuppgifter på medarbetarna. Nyckeln i att 
lyckas med detta är således chefen som måste skapa ett konstruktivt medarbetarskap, dock 
krävs ett gott ledarskap och ett fungerande medarbetarskap. Det handlar om att skapa en bra 
relation snarare än ett individuellt beteende (Hälsten & Tengblad, 2006). Lyckas en 
organisation med att skapa en konstruktiv samverkan mellan medarbetarna kan vi se om de 
kan uppfylla de föreställningar som det kulturella perspektivet förespråkar. För att kunna se 
denna samverkan kan en analys utifrån medarbetarskapshjulet användas, denna modell 
kommer att beskrivas i nästkommande avsnitt. 
 
Medarbetarskapshjulet - Analys verktyg 
 
För att kunna göra en analys med den teoretiska 
referensramen kommer vi att använda oss av Hällsten & 
Tengblad (2006) och deras modell, 
medarbetarskapshjulet. Det är en modell som beskriver 
viktiga dimensioner i medarbetarskapet. Modellen är 
indelat i fyra samverkande begreppsdelar som är 
Förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, 
engagemang och meningsfullhet samt ansvarstagande 
och initiativ förmåga. Dessa delar påverkar varandra 
och lever i symbios för att få hjulet att rulla måste vi se 
till alla delar. Det handlar om att hitta ett konstruktivt 
medarbetarskap där chef och medarbetare verkar 
tillsammans. När väl hjulet kommer i rörelse skapas 
medarbetarskapet men om en del inte fungerar blir det 
punktering på hjulet och utvecklingen avstannar. Dessa 
begrepp kommer att presenteras nedan. 
 
Förtroende och öppenhet 
 
Denna del beskiver hur chefen och medarbetarna måste ha ett ömsesidigt förtroende för 
varandra. Det ska även finnas en öppen och ärlig dialog mellan individerna i organisationen. 
Meningsskiljaktigheter respekteras och chefen tillsammans med medarbetarna arbetar 
konstruktivt med att hitta lösningar på problemen samtidigt som ledningen är mån om att 
upprätthålla en öppen dialog med de anställda. Det blir viktigt att ha en fungerande 
kommunikation mellan chefen och medarbetarna, denna kommunikation leder till bra 
lösningar på problem och de finns ett utrymme för reflektion men även feedback. Detta skapar 

Figur 1: Medarbetarskapshjulet (Hällsten & 
Tengblad, 2006 s. 15) 
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ett förtroende och en öppenhet mellan individerna i organisationen och leder till en väl 
fungerande organisation. Det är även viktigt för chefen att skapa och upprätthålla en personlig 
relation till sina medarbetare för att kunna stärka förtroendet och öppenheten. Genom att 
medarbetarna då anser sig själva göra en personlig tjänst gentemot chefen blir förtroendet 
högre än om det skulle lyda en formell maktstruktur. För att vidhålla ett förtroende krävs även 
kommunikation och en dialog där medarbetarna kan vara med och påverka besluten men även 
få informationen som motiverar besluten. För att lyckas med detta krävs det att chefen är 
delaktig och har tiden att göra detta, och det kan vara svårt om chefen har för många 
medarbetare (Hällsten & Tengblad, 2006).  
 
Gemenskap och samarbete 
 
Gemenskap i detta avseende handlar om att skapa tillhörighet och trivsel för medarbetarna, de 
hjälper varandra i en prestigelös anda där de värdesätter varandras kompetenser och insikter. 
Det är även viktigt att chefen genomför aktiviteter som stärker samarbetet och gemenskapen.  
Det blir här viktigt att medarbetarna kan hjälpa och stötta varandra, det måste finnas en dialog 
där medarbetarna kan utbyta erfarenheter och lösningar. Det är även viktigt att ha fungerande 
möten som stärker samarbetet och gemenskapen och att ingen känner sig utanför. Chefen ska 
finnas där som ett stöd för medarbetarna när de inte kan hitta lösningar på problem och det 
blir då viktigt att chefen har förutsättningar att ge detta stöd. För chefen handlar det om att 
bygga upp en social struktur där organisationen strävar efter ett gemensamt mål och alla 
känner sig delaktiga samt kan uttrycka sina känslor (Hällsten & Tengblad, 2006).  
 
Engagemang och meningsfullhet 
 
Medarbetarna ska ha meningsfulla arbetsuppgifter och de ska ha en stolthet att de tillhör 
organisationen. De ska sträva efter att utföra ett gott arbete och chefen har en förståelse för 
vad enskilda medarbetare upplever som engagemang och meningsfullhet. För att skapa detta 
måste chefen vara närvarande och inspirerande. Det är även viktigt att det finns en bra relation 
mellan medarbetare och chef samt att chefen måste se till varje enskild medarbetare och skapa 
engagemang till just denne. Det är även viktigt att se till arbetsbelastning för att skapa 
engagemang och meningsfullhet, om en medarbetare har en orimlig arbetsbelastning eller en 
dålig arbetsmiljö påverkas dessa delar (Hällsten & Tengblad, 2006).  
 
Ansvarstagande och initiativförmåga 
 
Medarbetarna tar ansvar för sitt eget arbete och har en driftighet och är redo att ta de initiativ 
som utvecklar sin verksamhet. De har även en förståelse för balansgången mellan ansvar och 
initiativ och fysiskt och psykiskt välbefinnande. Chefen ska även ta reda på i vilken 
omfattning varje enskild medarbetare vill och kan ta ansvar och ge de befogenheter som är 
tillräckliga för att kunna utveckla organisationen. För chefen handlar det om att ge 
medarbetaren ansvar och låta denne styra sitt arbete för att känna sig mer delaktig och 
ansvarstagande, Däremot kan ett orimligt ansvar få förödande konsekvenser. Det går inte att 
ge medarbetaren ansvar över en orimlig situation som de själva inte kan kontrollera. Det leder 
ofta till ett upptrissat arbetstempo som försämrar kvalitén i arbetet (Hällsten & Tengblad, 
2006). 
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3 Fallbeskrivning 
 
Vår uppsats kommer att genomföras på Stadsdelkontoret Norr. Det är en av tre förvaltningar 
med liknande uppgifter som ingår i Borås stad. De består av Stadsdelkontoren Norr, Väst och 
Öster. Varje förvaltning ansvarar för grundskola, barn- och äldreomsorg, fritid och kultur i sin 
stadsdel. Då det är en offentlig organisation har varje stadsdelförvaltning en stadsdelsnämn 
som tar besluten. Stadsdelskontoret Norr ansvarar för Borås stads Norra del, Centrum, Sjöbo 
och Fristad. 
 

Stadsdelskontoret Norr är således en del i Stadsdelsförvaltningen Norr och det är här alla 
styrande organ för förvaltningen arbetar. Stadsdelskontoret Norr ansvarar för att respektive 
verksamhet drivs framåt och utvecklas men framförallt administration för verksamheterna. 
Avdelningarna för grundskola, förskola, äldreomsorg, barn- och familjeomsorg, kultur och 
fritid samt kost och lokalvård arbetar direkt med frågor kring det berörda 
verksamhetsområdet, de är ytterst ansvariga för sina verksamheter (Administrativ chef1).  
 
Vid Borås Stads omorganisation som gäller från och 
med 1 januari 2011 fick tre områdeschefer ansvar för 
äldreomsorg (ÄO) och individ- och familjeomsorg 
(IFO) i Stadsdelsförvaltningen Norr. De tre 
Stadsdelsförvaltningarna i Borås Stad hade vid 
ingången i den nya organisationen samma 
organisationsstruktur. Nu två år senare har 
Stadsdelarna var sin lösning på organisationen för 
äldreomsorg och IFO. När en av områdescheferna i 
Stadsdelsförvaltningen Norr slutade i augusti 2012 
skedde en omorganisation. ÄO och IFO delades 
mellan de två kvarvarande områdescheferna. Helen 
Magnusson (Områdeschef ÄO) som fick hemtjänsten 
och nu totalt tjugotvå enhetschefer över två 
verksamhetsområden. Hans Abrahamsson 
(Områdeschef IFO) fick hemsjukvården och ansvaret 
för sju enhetschefer i fyra verksamhetsområden. 
 
Organisationen fastställdes av Stadsdelsnämnden Norr efter förslag från stadsdelschefen 
utifrån dialog med områdeschefer, enhetschefer och fackliga organisationer 
(Stadsdelsnämnden Norr, 2012). När politikerna i Stadsdelsnämnden Norr (2012) beslutade 
att inte anställa en ny områdeschef utan fördela arbetet inom organisationen på två 
kvarvarande områdeschefer tog de upp risker med denna lösning. Risker som 
Stadsdelsnämnden Norr (2012) lyfte fram var att områdeschef för Hemtjänst och Vård- och 
omsorgsboende har ett stort antal underställda enhetschefer vilket måste utvärderas och 
bevakas. En annan del handlar om utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen då det nu inte blir 
en avgränsad del från andra verksamheter. 
 
Denna uppsats är intressant ur ett allmänhetsperspektiv på grund av att det idag sker stora 
besparingar inom äldreomsorgen i Stadsdelsförvaltningen Norr och det väcker intresse. Under 
2013 måste kostnaderna för äldreomsorgen i Norr minska med fem miljoner skriver Hedenryd 
(2012) i Borås Tidning vilket väcker allmänhetens intresse och då framförallt anhöriga till 

                                                 
1
 Administrativ Chef, Stadsdelsförvaltningen Norr, intervju den 7 mars 2013 
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vårdtagarna. Detta på grund av att nedskärningarna berör allmänhetens nära och kära. Denna 
siffra har dessutom ökat under början av 2013 enligt Bengtsson (2013) då prognosen för 2013 
visar på ett underskott på 16 miljoner kronor inom äldreomsorgen. Även de fackliga 
organisationerna är intresserade. De är bekymrade för områdeschefernas arbetsbelastning och 
hur väl de uppfyller sina uppdrag. Detta fall blir även intressant ur en teoretisk synvinkel då vi 
kommer kunna analysera om Gulicks (1937) föreställningar om att en chef kan ha fler 
anställda i en verksamhet med likartade arbetsuppgifter och om en chef måste ha ett mindre 
antal anställda då verksamheten utför varierade arbetsuppgifter utifrån ett kulturellt perspektiv. 
 

4 Metod 

4.1 Design 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i denna studie och den kommer att genomföras som 
en fallstudie. Detta innebär att vi kommer lägga tonvikten på tolkning av mening utifrånfrån 
respondenterna snarare än kvantifiering av data. Enligt Bryman & Nilsson (2011) bygger 
kvalitativ metod på att analysera lågt strukturerad data vilket innebär att analysera intervjuer 
med öppna svar och beslutsdokument genom att granska dessa texter kritiskt. Det handlar 
även om att tolka och förstå sammanhang i sociala och mänskliga problem. Studien görs som 
en fallstudie där vi ser till en organisationsförändring gällande mellanchefer i äldreomsorgen 
och individ- och familjeomsorgen. Den organisationsförändring som vi tittat på i skapandet av 
denna uppsats innebär som det är sagts tidigare, tre områdeschefer minskar till två 
områdeschefer inom organisationen. På grund av att vi har sett till situationen för båda dessa 
två områdeschefer delas vårt fall in i två delar, dessa delar är således områdeschefernas 
verksamhetsområden. Vi kommer även att dela upp empirin i efter dess två fall och detta gör 
att vi kan jämföra situationen för de två områdescheferna när vi skapar analysen. Det är flera 
delar som särskiljer de två områdeschefernas situation, skillnaden i specialisering i de 
verksamhetsområden som de har ansvar för är en del, men det finns även många likheter i 
deras problematik. Då vi ser till två områdeschefers situation som dessutom har olika 
förutsättningar kommer vi att genomföra vår fallstudie delvis som en flerfallstudie (Bryman & 
Nilsson, 2011). Kvalitativ forskning i fler än endast en miljö har en del positiva sidor och de 
är att vi då kan se till vilken betydelse som olika förutsättningar har och hur olika 
förutsättningar sätter sin prägel på hur människor uppfattar olika situationer och agerar 
(Bryman & Nilsson, 2011). Genom att använda sig av en flerfallstudie kan vi få fram vilka 
faktorer det är som spelar in vad som gör att till exempel en förändring lyckas eller 
misslyckas. 
 
Det finns även nackdelar med att genomföra en flerfallstudie. Dyer & Wilkins (1991)  på att 
en flerfallstudie ofta leder till att forskaren ägnar alltför mycket uppmärksamhet åt att jämföra 
de olika fallen och därför glömmer bort andra viktiga sakerna i forskningen. Vi tror dock inte 
att dessa uttalade nackdelar kommer att innebära några större problem för oss i vår forskning 
då vi från början kommer att analysera de två fallen var för sig för att sedan se på jämförelsen 
dem emellan. Det kommer således inte uppta för mycket utrymme i vår studie. 
 
Då en av författarna av denna uppsats har arbetet i denna organisation har vi kunnat skapa oss 
en bra bild om det beskrivna fallet och har således kunnat observera kulturen och den sociala 
miljön, vilket gett oss en etnografisk bild över organisationen. En risk vi ser med detta är dock 
att uppsatsen kan bli för subjektiv. Bryman & Nilsson (2011)  på att det kvalitativa resultat 
kan bygga för mycket på forskarens egen uppfattning och den relation som forskaren bygger 
upp med sina respondenter. För att inte göra detta beaktade vi detta i skapandet av studien till 
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en hög grad för att inte få in vår egen uppfattning för mycket.  På grund av att vi utförde 
studien i en enskild organisation där vi sett till en enskild organisationsförändring är det inte 
möjligt att generalisera vad vi kommit fram till i vilken annan organisation eller situation som 
helst enligt Bryman & Nilsson (2011). Vår studie kan dock användas i annan forskning då vi 
styrker många av de teorier som tidigare forskning har lyft fram i detta ämne. 
  

4.2 Datainsamling 
För att kunna genomföra våra intervjuer på ett bra sätt skapade vi en teoretisk referensram 
inom relevant forskning som ligger till grund för de frågor vi ställt. Vi utformade två 
intervjumallar, en för enhetschefer2 och en annan för områdeschefer3, med relevant koppling 
till teorin och syfte.  
 
Empirin samlades in genom att intervjua de två berörda områdescheferna för att få deras syn 
på sitt ledarskap. Sedermera intervjuade vi nio av områdeschefernas underställda enhetschefer 
för att få in deras uppfattning av områdeschefernas ledarskap. Detta gjorde vi för att se om det 
finns något konstruktivt medarbetarskap i verksamheterna. För att kunna hålla isär 
verksamheterna och skapa två fall genomfördes intervjuerna med en verksamhet i taget. Detta 
gjorde att vi fick in områdeschefernas egen uppfattning samt en bild över deras situation från 
deras enhetschefer uppdelat i två fall där vi kunde se om det fann en konstruktiv samverkan 
utifrån medarbetarskapshjulet i båda fallen. Anledningen till att vi intervjuade dessa 
respondenter var att vi efter detta antal insåg att svaren som vi fick började i en hög 
utsträckning likna varandra och vi fick ingen ny information från respondenterna detta 
beskriver Bryman & Nilsson (2011) som teoretisk mättnad.   
 
Vi genomförde kvalitativa semistrukturerade intervjuer på alla respondenter när vi samlade in 
primärdata vilket innebar att vi inte hade ett färdigt frågeformulär som respondenten fyller i 
utan den intervjuguide vi skapade hjälpte oss att få svar på de frågor inom den kontext vi vill 
ha svar på. Det innebär även att intervjun inte behöver följa intervjuguiden i kronologisk 
ordning och att frågorna kommer vara allmänt formulerade så att det finns möjlighet att ställa 
följdfrågor likt Kvale (1996) beskriver. Vi genomförde samtliga intervjuer tillsammans så att 
vi kan spegla intervjuerna på samma sätt, LeCompte & Goetz (1982) belyser detta 
tillvägagångssätt. Intervjuerna varierade mellan 40-60 minuter och utfördes på 
respondenternas rum. Enligt Bryman & Nilsson (2011) är respondenterna tryggare om de är i 
en bekant och bekväm miljö. En av oss ledde intervjun medan den andre antecknade och 
iakttog respondenten, detta arbetssätt hade vi under samtliga intervjuer. Vi spelade även in 
intervjuerna så att vi kunde göra en mer detaljerad analys, det är viktigt att fånga 
respondenternas egna ordalag och det kan vara svårt att anteckna det, vilket enligt Bryman & 
Nilsson (2011) är viktiga delar i en kvalitativ intervju. Vi var även noggranna med att 
transkribera intervjuerna inom 48 timmar för att kunna göra en så bra transkribering av 
intervjuerna som möjligt. 

4.3 Analys av data 
När vi transkriberade vår insamlade data använde vi oss av LeComptes (2000) modell. Vi 
började analysarbetet med att gå igenom materialet där vi ringade in ämnesområden som 
framkom under intervjuerna, dessa markerades med färger för att se vilket 
verksamhetsområde de tillhörde. Utifrån materialet och ämnesområdena tog vi ut 

                                                 
2
 Se Bilaga 1: Intervjuguide - Enhetschef 

3
 Se Bilaga 2: Intervjuguide - Områdeschef 
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framträdande teman med koppling till den teoretiska referensramen och studiens syfte. Vi 
sammanfogade således de färger som var samma och kunde då sammanställa empirin. Detta 
gjorde vi i båda de verksamhetsområden som områdescheferna är ansvariga över vilket 
skapade en empiri med två delar som lyder under samma tema. Anledningen till att vi delade 
upp empirin i två delar var att vi ville kunna jämföra de olika verksamhetsområdena med 
varandra. Detta gör att vi kunde skapa en bättre och mer djup analys av empirin. 

4.4 Studiens tillförlitlighet  
För att skapa validitet och reliabilitet i vår studie kommer vi att använda oss av Lincoln & 
Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) studier kring detta i vår uppsats. I en kvalitativ 
studie är det svårt att skapa validitet och reliabilitet och det blir istället viktigare att skapa 
trovärdighet och autenticitet. För att skapa trovärdighet samlade vi in vår empiri från två 
perspektiv vilket gör att vi får en bild över områdeschefernas perspektiv och en annan bild 
över enhetschefernas perspektiv. För att styrka trovärdigheten i empirin genomförde vi 
respondentvalideringar där respondenterna får bekräfta det vi kommit fram till. Detta i likhet 
med vad Bloor (1978, 1997) gjorde när han genomförde observationer på läkare. Bloor 
skickade en sammanställning på det som framkommit i intervjun så att läkarna kunde 
godkänna materialet. Genom att skapa en välgrundad och tät empiri kommer detta även kunna 
användas i annan forskning. Då vi kommer att studera områdeschefernas arbetssituation 
utifrån deras egen uppfattning samt se hur deras situation uppfattas av andra styrker det vår 
empiri. I och med att vi även är två personer som genomför intervjuerna och samlar in 
empirin säkerställer vi till en stor del att information inte försvinner. En annan del som är 
viktig att beakta är att områdescheferna inte kan vara anonyma vilket enligt Bryman & 
Nilsson (2011)  betyder att områdeschefernas svar kan innehålla försköningar av verkligheten 
då de vet om att de inte kan vara anonyma.  
 
När vi började med denna studie hade vi betänkligheter över hur analysen eller slutsatsen 
skulle falla ut. Vi har försökt så lång det går att ha en objektiv syn när vi arbetat och det är 
något som Bryman & Nilsson (2011) anser vara svårt att uppnå i kvalitativ forskning. Vi har 
hela tiden arbetat ihop och varit noggranna med att hitta ett arbetssätt där vi båda får utrymme 
för reflektion och tankar kring analysen utan att påverkas av våra farhågor vi hade sedan 
innan. 

4.5 Etik 
Etik i en uppsats är en viktig del enligt Bryman & Nilsson (2011). För att skapa en bra 
relation med respondenterna var vi tydliga med att informera om syftet. Dessutom hade 
samtliga respondenter blivit medvetna om att vi utförde denna studie genom det gått ut 
information om vårt arbete till samtliga inom organisationen. Detta gjorde att de redan innan 
visste att vi skulle kontakta med dem, Bryman & Nilsson (2011) beskriver detta som 
informationskravet. Vi lät även delar av respondenterna vara anonyma då det inte kunde 
påverka vårt resultat. De enhetschefer vi intervjuat kommer inte att behöva röja sin identitet. 
Detta gjorde att vi förhoppningsvis fick en verkligare bild över hur det ser ut i organisationen 
då respondenten kan vara anonym och behöver därför inte vara orolig för de konsekvenser 
som deras uttalande kan få. Enligt Bryman & Nilsson (2011) är detta bra för i en studie. De 
områdeschefer vi intervjuat kan inte kunna vara anonyma då det är omöjligt att inte förstå 
vilka de är då studien görs på den förvaltningen de arbetar på. Till skillnad emot 
enhetscheferna som är många fler blir det svårt att utläsa vem som har sagt vad.  
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5 Empiri  

5.1 Del 1 - ÄO hemtjänst och vård och omsorgsboende  
Denna del i empirin beskriver intrycken över verksamhetsområdet ÄO hemtjänst och vård och 
omsorgsboende. Detta baserat på en intervju med områdeschefen ÄO, Helen Magnusson, och 
fem enhetschefer som är anonyma.  

5.1.1 Förtroende och öppenhet 
Områdeschef ÄO har daglig kontakt med någon av sina enhetschefer via mail, hon är lätt att 
få tag i och att hon alltid svarar inom rimlig tid. Det finns även en överenskommelse med 
enhetscheferna att om de har en brådskande fråga skriver de det i mailets rubrik så prioriterar 
Områdeschef ÄO det mailet. Det har framkommit att Områdeschef ÄO inte längre kan möta 
sina enhetschefer öga mot öga på samma sätt som innan organisationsförändringen. Hon kan 
inte heller se in i det dagliga arbetet på samma sätt. Merparten av enhetscheferna känner inte 
något behov av att ha en regelbunden kontakt med Områdeschef ÄO och detta beror dels på 
att de kan jobbet och en annan anledning är att vissa enhetschefer sitter vägg i vägg med 
varandra och kan därför diskutera med varandra ifall de hamnade i svåra situationer. Hälften 
av de tillfrågade enhetscheferna känner att de inte vill störa Områdeschef ÄO i onödan och att 
det därför kanske väntar lite extra innan de tar kontakt med henne när de har ett problem av 
något slag. Anledningen till att de inte vill störa Områdeschef ÄO är på grund av att de tycker 
hon har en så hög arbetsbelastning och de vill därför inte ge henne än mer att göra.  
 

”- Jag vill nuförtiden inte störa Helen i onödan. Detta på grund av att hon har så 
pass mycket att göra så jag drar sig för att ta kontakt. Innan 
organisationsförändringen ägde rum var jag snabbare med att ta kontakt”  
– Enhetschef 1 

 
Kommunikationen mellan parterna har blivit sämre, Områdeschef ÄO har fått mindre tid till 
att upprätthålla en kommunikation med varje enhetschef efter organisationsförändringen. En 
del enhetschefer påpekar att deras arbetssituation påverkas negativt då de får dela sin chef 
med så många andra enhetschefer. Enhetscheferna är överlag nöjda med den stöttning de får 
av Områdeschef ÄO de gånger som de söker upp den själva och behöver svar på en specifik 
fråga. Områdeschef ÄO tar sig tid och försöker hjälpa till med de problem som de har då. Det 
saknas dock att Områdeschef ÄO själv skulle kolla upp hur saker och ting stod till med dem 
istället för att enhetscheferna själva hela tiden måste ta initiativet. Områdeschef ÄO kan inte 
vara ute i verksamheten på samma sätt som innan organisationsförändringen.  
 

”- Efter förändringen har Helen inte kunnat vara här och nu på samma sätt. Jag har 
en känsla av att hon har ena foten här och en där, hon har mycket att tänka på vilket 
gör att hon sällan har möjlighet att lägga all sin uppmärksamhet på en sak.”  
– Enhetschef 2 

 
Detta leder till att det finns lite tid för reflektion i arbetet och det blir ofta svårt att se till 
varför en viss situation fick det utgången den fick. Områdeschef ÄO är rak och försöker ge 
enhetscheferna respons på det som är bra och försöker uppmuntra, samt att hon ger respons 
när det är mindre bra eller om det är fel. Problemet ligger inte i att det är för lite gensvar, det 
är reflektionen med enhetscheferna som blivit mindre. De kan inte reflektera med 
Områdeschef ÄO över frågor och problem som de har på samma sätt som innan 
organisationsförändringen.  
 



 

- 15 - 

Områdeschef ÄO har tre enskilda samtal med enhetscheferna per år. Dessa innefattar 
lönesamtal, medarbetarsamtal och ett uppföljningssamtal. Områdeschef ÄO försöker ge sina 
enhetschefer feedback i och med dessa möten och försöker även göra detta i det dagliga 
arbetet. Detta är dock något som enhetscheferna får för lite utav, då det skett en nedgång av 
detta i och med organisationsförändringen. Det har framkommit att anledningen till detta kan 
bero på att Områdeschef ÄO har blivit tvungen att prioritera bort detta på grund av tidsbrist. 
 

”- Jag saknar att Helen ger konstruktiv feedback och kan säga om man är på rätt 
väg eller följer upp hur det går med vissa saker” – Enhetschef 3 

 
Områdeschef ÄO försöker föra mycket dialog med sina enhetschefer och de behöver aldrig 
vara osäkra på vad hon vill för att hon hela tiden försöker vara tydlig. Områdeschef ÄO anser 
att hon kan prata om allt med sina enhetschefer och hon delar med sig av sitt privatliv men  
även på att det är en balansgång som kan vara svår att hålla. 
 

”- Relationen måste hållas på en lagom nivå då hon är deras lönesättande chef, inte 
en kompis. Det måste finans en nyans i en relation utav detta slag.”  
– Helen Magnusson 

 
Det har även framkommit att enhetschefrena kan prata och diskutera med henne på ett bra sätt 
och enhetscheferna vittnar om att Områdeschef ÄO är duktig på att upprätthålla denna typ av 
kontakt. Detta på grund av att hon både kan vara seriös och prata om saker som händer på 
jobbet samtidigt som hon delar med sig av sitt privatliv till sina underställda chefer. 
Områdeschef ÄO har en mycket bra balansgång mellan att vara chef och arbetskamrat. 
Områdeschef ÄO har således en bra personlig relation till sina anställda. 

5.1.2 Gemenskap och samarbete 
Områdeschef ÄO har möten med sina enhetschefer en gång i månaden med både VÅBO och 
hemtjänst och sedan en gång med ett enskilt möte för varje verksamhet. Det har kommit fram 
att Områdeschef ÄO har som ambition att alla chefer ska få jobba efter eget huvud för att 
kunna utvecklas. På grund av organisationsförändringen har enhetscheferna fått ta mer ansvar 
själva vilket kan ses som positivt. Det finns även fördelar då Områdeschef ÄO inte är där och 
petar i enhetschefernas arbete när det inte behövs, detta är något som upplevts positivt i och 
med organisationsförändringen. Vissa av enhetscheferna vill dock ha mer stöd än andra och 
det är oklart om detta stöd kan ges. Ingen av enhetscheferna säger eller har påpekat att det inte 
får stöd i dessa frågor till Områdeschef ÄO men vad som framkommit är att merparten av 
enhetscheferna saknar detta stöd.  
 

”- Vid vissa tillfällen känner man sig relativt ensam som enhetschef, det fanns mer 
stöttning innan och det blir svårt idag.” – Enhetschef 3 

 
Enhetscheferna har en bra gemenskap och samarbete vilket gör att de kan utbytta erfarenheter 
och vara ett stöd till varandra, dock finns det ett behov av mer stöd och vägledning från 
Områdeschef ÄO:s sida.  Det framkommer även att de gemensamma mötena inte ger önskad 
effekt, VÅBO och hemtjänsten har en delad uppfattning om vilken av verksamheterna som får 
ut mest av dessa möten.  
 

”- Vi sitter ner i fyra timmar och lyssnar på hemtjänstens olika frågor utan att det 
ger oss något.” – Enhetschef 8 
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”- Vi har möten tillsammans med VÅBO en gång i månaden och då är det svårt att se 
till vilka frågor som är viktigast, det känns lite som att VÅBO prioriteras mer nu, och 
vi känner oss åsidosatta och har tappat fart framåt.” – Enhetschef 3 
 

 

5.1.3 Engagemang och meningsfullhet 
Det har framkommit att Områdeschef ÄO inte har någon plan för att ge sina medarbetare 
inspiration på grund av att det inte finns så mycket utrymme för det. Hon anordnar ibland 
föreläsningar och dylikt för att inspirera sina medarbetare men på senare tid har det varit lite 
av denna varan, denna bild delas med enhetscheferna. För att skapa engagemang och 
meningsfullhet krävs även här en bra relation mellan medarbetarna, det finns en samlad bild 
över detta och denna relation är bra, dock kan vi se att det finns ett problem att Områdeschef 
ÄO inte alltid kan närvara och vara en del av laget i samma utsträckning som innan. Avståndet 
mellan dem har blivit mycket större efter organisationsförändringen.  
 

”- Helen har ”en fot här, och en fot där” och hon kan inte vara närvarande på 
samma sätt längre.” – Enhetschef 1 

 
Det har framkommit farhågor från enhetscheferna, de är inte eniga om hur Områdeschef ÄO:s 
arbetssituation och förutsättningar ser ut idag. Den ena halvan tror sig se att förutsättningarna 
har sjunkit medan den andra halvan tror att Områdeschef ÄO fått bättre förutsättningar att 
utföra sitt arbete. De  också att hon har fått en bättre överblick och skapat sig en tydligare 
helhetsbild. Det är något som framkommit från samtliga enhetschefer men de är oroliga över 
att Områdeschef ÄO:s verksamhetsområde är för stort vilket de tror ger henne sämre 
förutsättningar. 
 

”- Jag undrar ibland hur Helen reder ut detta, tanken att ha båda dessa delar är bra 
då Helen får helheten och kan se till hela verksamheten men verksamheten har blivit 
väldigt stor. Det kan nog vara svårt att se till alla.”– Enhetschef 3 
 
”- Idag har jag helheten och kan rationalisera och göra insatser där det behövs 
mest.”– Helen Magnusson 

 
Områdeschef ÄO har inte en för hög arbetsbelastning. Hon jobbar inte mer än 40 timmar i 
veckan och tar inte med sig jobbet hem förutom när hon ibland tar med sig någonting hem för 
att kunna läsa det i lugn och ro. Anledningen till att hon löser sitt arbete utan övertid är för att 
Områdeschef ÄO kan sitt verksamhetsområde och vet vad hon ska prioritera. 
 

”- Det finns ingenting som är så bråttom så att de inte kan vänta till dagen efter.”  
– Helen Magnusson 

 
Något som oroar enhetscheferna är att Områdeschef ÄO sällan hamnar i ett ”normalläge” utan 
mycket av hennes tid går åt till att försöka lösa ”kriser”. Detta är mycket tidskrävande och 
andra viktiga arbetsuppgifter blir tvungna att prioriteras bort. Det gör också att enhetscheferna 
får agera snabbt och får lite tid i sitt arbete på grund av att Områdeschef ÄO har en ansträng 
arbetsbelastning. Det skapas en kedjereaktion där enhetscheferna får ta smällen i slutändan. 
 

”- Vi får ofta agera och stoppa en blödning i verksamheterna utan att analysera och 
reflektera över vad som orsakade det.” – Enhetschef 2 
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5.1.4 Ansvarstagande och initiativförmåga 
Den största förändring för Områdeschef ÄO i och med organisationsförändringen är att hon 
har fått ett större ansvar. Ifall Områdeschef ÄO inte hade haft den erfarenhet och kunskap som 
hon har hade det varit tveksamt ifall hon skulle klara detta uppdrag. Det är positivt för 
Områdeschef ÄO att hon har fått en större helhet i och med organisationsförändringen men att 
kraven på henne har höjts. Detta har lett till att den verksamhetsutveckling som fanns innan 
har försvunnit på grund av tidsbrist. Områdeschef ÄO har inte tiden att driva dessa frågor och 
har inte möjlighet att låta någon annan driva det just nu heller. Det har framkommit att hon 
har fått lägga mycket sin energi åt att hålla verksamheten på fötter och få det vardagliga 
arbetet att fungera. Samtidigt vore det orimligt att ställa krav på att hon skulle hinna med även 
detta i dagens situation.  
 

”- Det har blivit mycket lugnare då utvecklingsarbetet har avtagit och det känns som 
vi tagit flera steg tillbaka.” – Enhetschef 3 

 
I och med att utvecklingsarbetet har försvunnit har det framkommit en delad bild från 
enhetscheferna, ena sidan har fått lite mindre att göra i sitt arbete. Detta på grund av att de inte 
längre har möjlighet att lägga ner någon tid på utvecklingsarbete då detta inte längre sker 
inom verksamheten. Den andra sidan ser det positivt då de har fått mer tid över till sina andra 
arbetsuppgifter. Det har även framkommit att merparten av enhetscheferna vill bedriva 
utvecklingsarbete och det är något som är viktigt och att organisationen far illa av att gå miste 
om detta. 
 

”- Nu när utvecklingsarbetet avtagit kan jag arbeta med min verksamhet och se om 
mitt eget hus.” – Enhetschef 4 

 
Innan organisationsförändringen petade Områdeschef ÄO i vad enhetscheferna gjorde och det 
positiva med organisationsförändringen att hon inte gör detta längre. Detta har lett till att 
Områdeschef ÄO håller sig på en strategisk nivå och enhetscheferna får arbeta mer efter eget 
huvud vilket har lett till att de blivit mer självgående och att kvalitén i arbetet har ökat. Det 
finns dock en delad bild av detta, merparten av enhetschefer vittnar om att arbetsuppgifterna 
ska bli gjorda snabbare nuförtiden vilket gör att de inte läggs ner lika mycket energi på att hur 
arbetsuppgifterna ska bli bra gjorda. De saker som görs blir inte lika genomarbetade nu som 
de blev innan och den röda tråden mellan områdeschefen och enhetschef har försvunnit. Innan 
organisationsförändringen kommunicerade Områdeschef ÄO med enhetscheferna i VÅBO om 
hur arbetsuppgifterna skulle göras medan det nuförtiden är mer upp till var och en att göra 
som de själv tycker är lämpligt och det har lett till en kvalitetssänkning. Enhetscheferna har 
således blivit mer självständiga i sitt arbete efter organisationsförändringen. De har fått ett 
större ansvar och får ta mer initiativ men då det inte finns tydliga riktlinjer om hur de ska 
arbeta blir enhetscheferna osäkra. Det har framkommit att enhetscheferna inte får den 
stöttningen som de kanske behöver i vissa frågor och det blir mycket upp till var och en att 
hitta en lösning själva. Det finns inga klara direktiv på vad som ska göras och det skapas olika 
lösningar inom organisationen. 
 

”- Glappet mellan områdeschefen och enhetscheferna har blivit större och vi har 
blivit mer själständiga vilket leder till att det är upp till var och en att lösa det som 
de själva vill, det blir inte bra då.” – Enhetschef 1 
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5.2 Del 2 - IFO Barn och Familj/ÄO Ärendehandläggni ng och 
hemsjukvård 

Detta är den andra delen i vår empiri och denna del kommer att beskriva intrycket av den 
andra delen av studien, IFO Barn och Familj/ÄO Ärendehandläggning och hemsjukvård blir 
således det andra verksamhetsområdet vi ser till. Detta baseras på en intervju med 
Områdeschef IFO, Hans Abrahamsson samt fyra enhetschefer. 

5.2.1 Förtroende och öppenhet 
Områdeschef IFO har en bra kontakt med sina enhetschefer, han tar sig alltid tiden att prata 
och svarar alltid inom en rimlig tid. Han har kontakt på något sätt varje vecka med alla sina 
chefer. Det kan vara korta, oplanerade samt planerade möten, detta varierar dock mellan 
verksamheterna. Tydligt är att kontakten mellan Områdeschef IFO och enhetscheferna har 
minskat i och med organisationsförändringen. Kontakten som sker dem emellan är mer av 
slaget att en situation behöver lösas och Områdeschef IFO får då hjälpa chefen att ”släcka 
bränder”. Innan organisationsförändringen kunde Områdeschef IFO lägga ner mer tid på att 
hjälpa enhetscheferna i det dagliga arbetet. Detta är något som Områdeschef IFO har blivit 
tvungen att prioritera bort på grund av tidsbrist. Det finns en viss rädsla från enhetschefernas 
sida att be Områdeschef IFO om hjälp på grund av att de inte vill ge honom ännu mer att göra. 
Det har dock framkommit en mycket tydlig bild om att Områdeschef IFO alltid svarar på mail 
och att han tar sig tid till att hjälpa enhetscheferna efter de förutsättningar han har när de 
behöver hjälp. 
 

”- Hans kommer tillbaka med begärd information och de frågor man har svarar han 
på men på nått sätt vänder man sig inte till honom i onödan, Hans är en mycket 
värdefull spelare som vi är rädda om. Det finns ingen anledning att lägga mer laster 
på honom. Jag drar mig för att kontakta honom men inte för att jag är rädd för det, 
utan i omtanke för hans arbetssituation.” – Enhetschef 5 

 
Det finns inte längre tid för Områdeschef IFO och enhetscheferna att tillsammans 
kommunicera och reflektera över det arbete som görs detta på grund av Områdeschef IFO har 
väldigt lite tid. Det har framförts en oro från samtliga respondenter över att de inte längre har 
tid för denna reflektion. En viktig del av den kommunikationen som sker inom organisationen 
är genom lönesamtal och utvecklingssamtal. Det är på dessa möten som den mesta av 
feedbacken mellan Områdeschef IFO och enhetscheferna äger rum. Det framkommer att 
dessa möten ofta är tidspressade och att det därför inte hinns med så mycket feedback. 
Dessutom klumpas all feedback ihop över två tillfällen och detta gör att det blir svårt att ta in 
vad som gått bra och det som inte fungerat. Områdeschef IFO är självkritisk till den feedback 
han ger till enhetscheferna men det finns inte mycket tid till denna del i dagens situation. 
Mycket av tiden som ska läggas ner på feedback i form av konstruktiv kritik och uppmuntran 
läggs istället ner på att hantera olika akuta kriser som uppstår.  
 

”- Jag är självkritiskt mot detta och vill göra detta mer men det finns ingen tid för 
det. När något inte fungerar måste jag ägna mig åt det och kan inte utveckla alla de 
andra saker som fungerar men som kan bli bättre.”– Hans Abrahamsson 

 
Den personliga relationen mellan Områdeschef IFO och enhetscheferna har försämrats på 
grund av tidsbrist. Områdeschef IFO har dock lyckats med att upprätthålla relationen med 
enhetscheferna som han kände sedan innan, det framkommer är att de nya chefer som 
Områdeschef IFO är ansvarig för inte känner att de har denna relation, den är i stor 
utsträckning enbart professionell och arbetsrelaterad. Områdeschef IFO möjligheter att 
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upprätthålla och skapa en personlig relation till sina enhetschefer är märkbart påverkad av 
organisationsförändringen och Områdeschef IFO ges inte möjligheten att skapa denna 
gemenskap. Det framkommer också att ingen av enhetscheferna klandrar Områdeschef IFO 
för detta. 

”- Jag anser inte att jag har kunnat skapa en personlig relation till Hans och det 
beror mycket på tiden, jag har en väldigt yrkesmässig relation till Hans.” – 
Enhetschef 5 

5.2.2 Gemenskap och samarbete 
Områdeschef IFO arbete är mycket spritt över många olika verksamheter som skiljer sig åt, 
bara det att personerna inom Områdeschef IFO verksamhetsområde kan vara från 1 år till 100 
år visar detta. Det blir en spretig verksamhet som blir svår att hålla ihop, samhörighet och 
engagemang blir svårt att underhålla det blir mer till att se till de delarna i arbetet som alla 
enhetscheferna är ansvariga för som tillexempel budget och personal. Men för att prata 
särskilda frågor krävs det enskilda forum för detta, och det tar upp mycket tid samtidigt som 
enhetscheferna inte kan stötta varandra i samma utsträckning då deras verksamheter skiljer sig 
åt så pass mycket. Detta ställer högre krav på Områdeschef IFO som måste finnas där för att 
stödja verksamheterna. Denna stöttning blir svår att hinna med då Områdeschef IFO inte har 
denna tid i samma utsträckning som behovet. Det framkommer att Områdeschef IFO själv har 
mycket möten att närvara vid som är kommunövergripande, exempelvis har han sex stycken 
möten som han är med på varje månad och måste engagera sig i. Det är en ÄO 
beredningsgrupp, IFO beredningsgrupp, stadsgemensam beredningsgrupp för IFO, 
Kommungemensam Lokalsamverkansgrupp (LSG) för ÄO, stadsdelens LSG för IFO och ÄO. 
Det blir många frågor att sätta sig in i och mycket samordning och kontakter som måste 
finnas. Detta tar mycket tid och det blir svårt att hålla ihop och prioritera. Det gör det svårt för 
Områdeschef IFO att planera in fasta möten med enhetscheferna. 
 

”- Innan kunde jag ha en mer regelbunden kontakt med mina enhetschefer och boka 
in mer löpande möten varje vecka, dessutom känner jag att det har försvunnit en 
kontakt där jag tillsammans med enhetschefen kan reflektera över arbetet.”  
– Hans Abrahamsson 

 
En sak som överlag ses som positivt med organisationsförändringen är att de har möten 
tillsammans över områdesgränserna. Detta är positivt på grund av att enhetscheferna har 
möjlighet till att diskutera arbetet med varandra och kan utbyta erfarenheter vilket har varit 
utvecklande till viss del. Det är dock övergripande diskussioner som berör de 
verksamhetsområden som enhetscheferna delar i sitt chefskap. Det har även framkommit att 
Hemsjukvården känner att de kommit fram mer och kan få mer gehör i sina frågor än tidigare.  
 

”- En av de största förändringarna på grund av organisationsförändringen är att 
gruppen är mer jämställd än tidigare, det var svårt tidigare att få gehör i HSL frågor 
men det har blivit lättare nu.” – Enhetschef 5 
 
”- Jag kan nu diskutera jobb och ledarskap med ett större antal kollegor. På det 
sättet är det positivt att jag får dela Hans med fler enhetschefer.” – Enhetschef 9 

 

5.2.3 Engagemang och meningsfullhet 
Områdeschef IFO har som ambition att inspirera enhetscheferna i deras arbete men på grund 
av ett pressat tidschema har det inte funnits någon tid till detta. De har haft utvecklingsdagar 
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där han varit med enhetscheferna och även deras anställda men det har blivit lite av det den 
senaste tiden. Områdeschef IFO inspirerar dock flertalet av enhetscheferna genom sitt sätt att 
vara och detta leder till ett ökat engagemang hos enhetscheferna. Ett exempel på hur han 
inspirerar dem genom sitt sätt att vara är att han är en visionär i sitt ledarskap. Han försöker 
ofta hitta nya lösningar på de problem och frågor som kommer fram.  Ett annat exempel är att 
Områdeschef IFO är kommunikativ till sättet då han lyssnar och analyserar när han diskuterar 
med enhetscheferna. Han för genomtänkta diskussioner med enhetscheferna om den sociala 
sektorn som är ett verksamhetsområde han har mycket kunskaper i. Klart är att Områdeschef 
IFO har mindre tid att lägga ner på inspiration i och med organisationsförändringen men han 
inspirerar enhetscheferna genom sitt sätt att vara och hur han leder verksamheterna med de 
förutsättningar han har. 
 

”- Hans som person är väldigt kommunikativ, han är inkännande, har lätt för att 
lyssna och han är analytisk, detta är egenskaper som inspirerar mig och det är så 
jag själv vill bli uppfattad.” – Enhetschef 5  

 
För att skapa engagemang och meningsfullhet är det även bra att ha en personlig relation och 
se varje medarbetare, detta är något som blir svårt för Områdeschef IFO då han inte har tiden 
att skapa eller upprätthålla detta.  
 

”- Den personliga relation jag har till Hans har påverkats på grund av att han inte 
har lika mycket tid längre till att upprätthålla en sådan.” – Enhetschef 6 

 
Områdeschef IFO är ofta tvungen till att jobba över och det blir sällan 40 timmarsveckor. Han 
jobbar ibland hemma men försöker att inte göra det. Detta är dock nödvändigt ibland då han 
inte alltid har tiden till att göra allt på jobbet. Områdeschef IFO arbetsbelastning är hög, han 
har sju enheter som skiljer sig och det är svårt att hålla ihop allt. Det blir framförallt svårt att 
skära ner i verksamheterna för att klara budgeten som ofta är ansträngd.  
 

”- En områdeschef för förskolan kan bestämma att varje enhet ska dra ner med en 
förskolelärare för att klara budgeten. Jag i samma läge måste samordna och ha 
kontakt med många olika personer för att alla ska vara med på tåget och jag måste 
även förklara varför just en viss enhet måste göra nedskärningar medan en annan 
enhet inte behöver. Det blir inte optimalt och det är svårt att hålla ihop det.” 
– Hans Abrahamsson 

 
Områdeschef IFO förutsättningar att driva denna verksamhet är långt ifrån optimala. Det är 
egentligen ett för vitt fält att vara ansvarig över och arbetsbelastningen är hög, fältet är väldigt 
stort och det blir det svårt att bevaka alla frågor. Innan organisationsförändringen var 
förutsättningarna bättre, då var det mer greppbart och det fanns mer tid till varje enskild 
verksamhet. Det har framkommit att Områdeschef IFO arbetsbelastning är för hög och att den 
har blivit högre i och med organisationsförändringen. Områdeschef IFO är stressad och detta 
är något som syns på honom. Enhetscheferna uttrycker oro över Områdeschef IFO situation 
och är rädda om honom, de drar sig för att kontakta honom i onödan då de inte vill lägga mer 
press på honom.  
 

”- Inom förskolan har områdeschefen ett lättare arbeta, alla hans enheter är 
förskolor och de arbetar med samma saker. Då kan områdeschefen duplicera sitt 
arbete eller kopiera ett direktiv som ska gälla för hela verksamheten, det är något 



 

- 21 - 

jag inte kan göra då mina verksamheter skiljer sig åt i en högre utsträckning.”  
– Hans Abrahamsson 

5.2.4 Ansvarstagande och initiativförmåga 
Områdeschef IFO hade mer tid till stötta sina enhetschefer innan organisationsförändringen 
och detta har lett till att enhetscheferna har blivit tvungna att bli mer självständiga i sitt arbete 
och ta ett större ansvar. Ett exempel på detta är att Områdeschef IFO innan 
organisationsförändringen i större utsträckning stöttade sina enhetschefer med arbetet runt 
budget och budgetuppföljning, nu mera har han inte tid för detta i lika stor utsträckning.  
 
Organisationsförändringen kan ha lett till en kvalitetsförbättring, det har blivit en bättre 
överblick över äldreomsorg där de greppar organisationen på ett annat sätt och ser det mer 
som en helhet och det har blivit kvalitativt bättre. Information går ut mer samtidigt och det 
hänger ihop mer. Det har dock lett till negativa kvalitetsändringar i form av sämre 
kommunikation i Områdeschef IFO verksamheter överlag och försämrad uppföljning. Det är 
möjligt att för IFO-enheterna har det medfört en förskjutning från Områdeschef IFO del då 
han kvalitativt inte bevakar alla deras frågor som förr. Rent kvalitativt kan detta ha blivit 
sämre då Områdeschef IFO inte är inne i verksamheten och arbetar på samma sätt. Det har 
dock framkommit att denna uppfattning inte delas med enhetscheferna då de känner att de får 
ta ett större ansvar och kan arbeta mer självständigt med dessa frågor.  
 

”- Nu när jag är mer rutinerad i mitt arbete behöver jag inte lika mycket stöd 
[…]. Dock finns inget stöd vad gäller utvecklingsarbete, allt stöd som fås ges när det 
är någon slags krissituation som måsta lösas.”– Enhetschef 7 

 
Organisationsförändringen har medfört att utvecklingsarbetet till viss del har fått prioriteras 
bort. I dagens situation handlar arbetet om att få det dagliga arbetet att fungera och tid finns 
inte till att utveckla verksamheten i alla fall inte från Områdeschef IFO sida. Han kan inte 
vara med och driva dess frågor utan det är upp till var och en att driva detta, dessutom finns 
inte ekonomin för att bedriva detta arbete i den utsträckning som behövs på alla enheter. Det 
blir svårt att driva dessa frågor på egen hand utan stöd. Det finns två stycken 
verksamhetsutvecklare inom Områdeschef IFO och Områdeschef ÄO:s stab som arbetar med 
utvecklingsfrågor men vad som framkommit har de inte lyckas uppnå önskad effekt. Detta har 
lett till samarbetssvårigheter och oklarhet i delar av verksamheterna. 
 

”- Det kan bli dålig kvalité i det de gör och vad är det för hjälp till områdescheferna, 
det kan skapa mer problem än vad det gör nytta. De lever i en egen bubbla som de 
kan göra lite vad de vill i men det skapar problem för områdescheferna som senare 
kommer ner till enhetscheferna. Min uppfattning är att det hade varit bättre för 
områdescheferna att istället ha en kollega till så att områdescheferna kan driva 
dessa frågor själva.” – Enhetschef 5 

6 Analys 

6.1 ÄO hemtjänst och vård och omsorgsboende 
 
Förtroende och öppenhet 
 
Kommunikation är viktigt i en organisation, i Områdeschef ÄO:s verksamhetsområde finns 
det en daglig kontakt mellan medarbetarna. Dock bygger kommunikation på att lösa problem 
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och det blir svårt att skapa dialog eller reflektion. Många av enhetscheferna drar sig för att 
kontakta Områdeschef ÄO i oro av att ge henne en högre arbetsbelastning. Utglesningen har 
gjort så att det skapas problem i detta avseende, det finns ingen tid för reflektion eller att ta 
kontakt med områdeschefen för att tillsammans begrunda idéer. Detta gör att områdeschefen 
får svårt att se sina medarbetare, istället blir det flyktiga kontakter där områdeschefen 
fungerar som ett rationellt monster. Dock finns det positiva aspekter inom kommunikationen 
och det är att information kommer ut till enhetscheferna mer sammanhängande. Områdeschef 
ÄO har en bättre överblick och kan således ha en enhetlig kommunikation med samtliga 
enhetschefer. Det har även gjorts vissa vinster i kommunikationen då information kommer ut 
samtidigt och mer sammanhängande, men att kunna ha en dialog eller få en fungerande 
kommunikation med varje enhetschef blir svårt. Kommunikationen blir gles och samtliga 
enhetschefer styrker att gapet mellan områdeschef och enhetschef har blivit större. Gapet som 
skapas ger Områdeschef ÄO dåliga förutsättningar för att se till varje medarbetare, även den 
faktorn att hon har ett stort kontrollspann spelar in. Områdeschef ÄO kan omöjligt se varje 
medarbetares insatser vilket skapar problem för att kunna ge feedback. Samtidigt som 
Områdeschef ÄO har fått ett större kontrollspann ser vi att det finns en enad bild över att hon 
kan skapa och upprätthålla en personlig relation till sina anställda. Det beror mycket på att 
Områdeschef ÄO som person är kommunikativ och är mån om sina enhetschefer. 
 
Då kommunikationen inte fungerar på individnivå drabbar detta verksamheten, det finns 
ingen samverkan över att hitta lösningar på problem och enhetscheferna integreras inte i detta 
arbete. Detta kan skada förtroendet och öppenheten i verksamheterna vilket kan leda till en 
sämre fungerande organisation. Detta skadar även reflektionen och feedbacken i 
verksamheterna. Fungerar inte kommunikationen blir det svårt att skapa gemenskap och 
samarbete i organisationen.  
 
Gemenskap och samarbete 
 
Gemenskapen och samarbetet är bra emellan enhetscheferna i Områdeschef ÄO:s 
verksamhetsområde då de kan vara ett stöd till varandra och de har ett gott samarbete. Detta är 
en förklaring till att stöttningen från Områdeschef ÄO:s sida inte blir lika viktig för 
enhetscheferna. Dock fungerar inte samarbetet mellan Områdeschef ÄO och enhetscheferna. 
Det finns ett behov av stöttning från Områdeschef ÄO:s sida och den finns där men inte till 
samma grad som innan. Det blir ofta att skapa snabba lösningar på problemen som uppstår. 
Det är även viktigt att ha fungerande möten för att stärka gemenskapen och samarbetet. Denna 
del har blivit svår för Områdeschef ÄO och vid de gemensamma mötena känner inte 
enhetscheferna samma gemenskap eller samarbete. Det blir en kamp från två sidor, hemtjänst 
och VÅBO vill diskutera sina verksamhetsfrågor och båda sidor anser att de får en för liten 
del av kakan. Det skapats en negativ bild över dessa möten och gör att samarbetet blir lidande.  
 
Samarbetet fungerar bra mellan enhetscheferna vilket skapar gemenskap och samarbete men 
för att det ska fungera optimalt måste områdeschef ÄO integreras i detta samarbete. Som det 
ser ut idag finns detta samarbete endast då Områdeschefen ÄO kommer in och stöttar vid 
kriser. Detta gör att samarbetet blir lidande då samtliga medarbetare inte arbetar ihop. Även 
den negativa bilden som har skapats över de gemensamma mötena påverkar samarbete och 
öppenhet. Då enhetscheferna inte kan enas och samarbeta på dessa möten leder detta till att 
engagemang och meningsfullhet påverkas. Detta på grund av att enhetscheferna inte känner 
att de får gehör för sina frågor. 
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Engagemang och meningsfullhet 
 
För att skapa engagemang och meningsfullhet inom verksamheterna är det viktigt att arbeta 
med inspiration, detta är något som Områdeschef ÄO inte gör. Det blir svårt för henne att 
prioritera det och utrymmet finns inte. Vad gäller Områdeschef ÄO:s förmåga att skapa en 
personlig relation till sina enhetschefer så är den bra. Detta gör att det skapas ett engagemang 
och meningsfullhet i arbetet hos hennes enhetschefer. Det har dock uppkommit en oro i att 
Områdeschef ÄO inte kan närvara hos enhetscheferna på samma sätt som innan 
organisationsförändringen och att avståndet mellan Områdeschef ÄO och enhetscheferna har 
ökat. Områdeschef ÄO bör i detta läge vara mycket noggrann med att upprätthålla samma 
personliga relation som hon har med enhetscheferna. Det faktum att hon inte längre kan 
närvara hos enhetscheferna kan leda till en försämrad personlig relation. Områdeschef ÄO:s 
arbetsbelastning är hög men inte ohållbar. Det är först när det skapas kriser eller andra 
faktorer som påverkar verksamheterna som det uppstår problem. Organisationen kommer 
därför att vara känslig för denna typ av kriser då Områdeschef ÄO:s i dessa lägen inte kan 
vara där på samma sätt för sina anställda och kunna sköta de mjuka delarna i ledarskapet. Det 
finns dock en fara ifall dessa kriser inträffar för ofta och i för långa perioder vilket kan leda de 
negativa konsekvenserna och då att Områdeschef ÄO inte får tiden att komma ner till ett 
normalläge. 
 
Enhetschefernas engagemang och meningsfullhet påverkas av att de inte får inspiration. 
Dessutom kan Områdeschef ÄO:s arbetsbelastning på sikt leda till ett försämrat engagemang 
och även meningsfullhet, om arbetsbelastningen utvecklas till en för stor börda kommer 
Områdeschef ÄO:s inte kunna motivera sig till utföra ett gott arbete. Detta kan då få 
konsekvenser för ansvarstagande och initiativförmåga. 
 
Ansvarstagande och initiativförmåga 
 
Områdeschef ÄO har efter organisationsförändringen ingen eller lite tid att lägga ner på 
utvecklingsarbete. Detta är skadligt för organisationen, särskilt på lång sikt, då det är viktigt 
för en organisation att utvecklas för att kunna följa med i den utveckling som sker i samhället. 
Det är även viktigt för att skapa ansvarstagande för enhetscheferna. Då de inte får arbeta med 
dessa delar kan de inte ta det ansvar som de vill och klarar av vilket leder till en försämrad 
delaktighet. Det är även viktigt att låta enhetscheferna vara drivande i utvecklingsarbetet och 
då krävs det att de får möjligheten. 
 
Då det inte finns något utvecklingsarbete skadas ansvartagande och initiativförmåga, det är 
viktigt för medarbetarna att känna att de har ett ansvar och att de kan utvecklas inom arbetet. 
Får de inte göra detta kommer förtroendet och öppenheten mellan medarbetarna försvinna, då 
det blir svårt för enhetscheferna att ha ett förtroende till Områdeschef ÄO då denne inte ger 
dem ansvar att driva utvecklingsfrågor. 

6.2 IFO Barn och Familj/ÄO Ärendehandläggning och h emsjukvård 
 
Förtroende och öppenhet 
 
Områdeschef IFO har dagligen kontakt med enhetscheferna men det finns en skillnad på 
kommunikationen nu jämfört med hur det såg ut innan. Idag handlar kommunikationen om att 
lösa problem och akuta situationer som uppkommer i arbetet. Den reflekterande delen i 
kommunikationen har försvunnit. Områdeschef IFO enhetschefer drar sig för att kontakta 
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Områdeschef IFO med frågor på grund av att de inte vill belasta honom med ännu mer arbete. 
Kommunikation har blivit sämre efter organisationsförändringen framförallt för IFO-
enheterna och ÄO Ärendehantering som nu måste dela sin områdeschef med fler 
enhetschefer. För hemsjukvården och öppna mottagningar ser vi en tendens av att det kan ha 
blivit bättre då de inte har lika många enhetschefer att konkurera med vad gäller tid för sin 
områdeschef. Områdeschef IFO har inte tid att ha en lika god kommunikation med sina 
enhetschefer som han hade innan. På grund av att Områdeschef IFO har en väldig tidsbrist så 
skapas en gles och formell kommunikation. Även Områdeschef IFO feedback med 
enhetscheferna har försämrats i och med att han inte längre har tid till att prioritera det. 
Problematiken för Områdeschef IFO ligger inte i att han har för många enhetschefer utan det 
är att bredden på hans verksamhetsområden är så pass stort. Han har helt enkelt inte tiden som 
det är idag att reflektera och analysera över enskildas arbete i verksamheterna. Inom 
Områdeschef IFO verksamhetsområde borde han kunna ha en bättre personlig relation än vad 
han har idag. Men tiden för honom räcker inte till, det blir fysiskt omöjligt för han att se till 
alla med ett så pressat schema.  
 
För detta verksamhetsområde ser denna problematik ut ungefär på samma sätt som för ÄO 
hemtjänst och vård och omsorgsboende. Det som är skillnaden är att kommunikationen i detta 
fall fungerar sämre på grund av att Områdeschef IFO har ett så brett verksamhetsområde. 
Dessutom har han svårt att skapa en personlig relation till enhetscheferna som är bra för att 
skapa förtroende och öppenhet. Det blir således svårt att skapa gemenskap och samarbete i 
organisationen.  
 
Gemenskap och samarbete 
 
På grund av att Områdeschef IFO enhetschefer jobbar i verksamheter som skiljer sig åt kan 
det behövas en del stöttning från Områdeschef IFO sida då enhetscheferna inte kan stötta 
varandra i det vardagliga arbetet. Det uppkom dock en bild av att delar av Områdeschef IFO 
enhetschefer är självgående men det finns ingen tid till att reflektera och analysera de problem 
som de stöter på i arbetet. Detta kan leda till en försämrad arbetsmiljö för enhetscheferna som 
inte vet hur de ska tackla vissa problem utan Områdeschef IFO stöd. Det är även viktigt att 
det finns fungerande möten som stärker samarbetet och gemenskapen. De gemensamma 
möten som genomförs månadsvis fungerar bra. Områdeschef IFO verksamhetsområde 
tenderar till att fungera vid gemensamma möten med sina verksamheter på grund av att de 
numera kan föra bättre diskussioner vid dessa möten. Vi anser att detta delvis beror på att det 
var en liten grupp tidigare och att den nu har blivit betydligt större och dynamisk. Dessutom 
diskuterar de inte verksamhetsfrågor utan har enbart frågor som alla kan relatera till som rör 
verksamheterna. 
 
Gemenskapen och samarbete blir svårt i detta verksamhetsområde då enhetscheferna inte kan 
stötta varandra på grund av att deras verksamheter skiljer sig åt. De söker då mer stöttning hos 
Områdeschef IFO men då han inte kan vara ett stöd till alla enhetscheferna i och med tidsbrist 
kan han inte detta. De gemensamma mötena fungerar bra och detta stärker samarbetet, men då 
det inte finns något utrymme att diskutera verksamhetsfrågor måste Områdeschef IFO ha 
särskilda forum för detta. Det är dock något han har svårt att hinna med vilket i förlängningen 
påverkar engagemanget och meningsfullheten.  
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Engagemang och meningsfullhet 
 
Områdeschef IFO har inte tid till att aktivt inspirera sina enhetschefer i dagens situation. Han 
inspirerar dock sina enhetschefer genom sitt sätt att vara och detta kan vara mycket viktigt för 
enhetscheferna. Inspiration skapar meningsfullhet och i slutändan även den tillfredställelsen i 
arbetet som behövs för att enhetscheferna ska kunna utföra ett bättre arbete. Den personliga 
relation som Områdeschef IFO har till sina enhetschefer finns det brister i vilket kan leda till 
ett försämrat engagemang. Områdeschef IFO har en för hög arbetsbelastning för att kunna 
utföra ett bra arbete. Han måste i sitt arbete bevaka många olika frågor på grund av att hans 
verksamheter är så olika. Detta kräver en hel del samordning vilket i sin tur leder till att han 
inte har tiden för att vara ledaren i verksamheterna. Vi ser en tendens där Områdeschef IFO 
jobbar över mycket och får ta med sig arbetet hem på grund av att arbetets timmar inte räcker 
till. 
 
Detta gör att engagemang och meningsfullhet blir svårt att se till, Områdeschef IFO arbetar 
inte aktivt med att försöka inspirera sina enhetschefer men det är något han gör omedvetet. 
Detta är bra för att skapa engagemang, men då han inte lyckas skapa en personlig relation till 
sina anställda påverkas engagemanget negativt. Det störta delen i denna del är dock 
Områdeschef IFO:s arbetsbelastning. Han har en mycket hög arbetsbelastning och tenderar till 
att arbeta över mycket vilket i förlängningen kan leda till att han inte kommer känna något 
engagemang eller meningsfullhet och som i sin tur leder till bristande ansvarstagande och 
initiativförmåga.  
 
Ansvarstagande och initiativförmåga 
 
Organisationsförändringen har lett till att utvecklingsarbetet inom organisationen har avtagit. 
Anledningen till detta är att Områdeschef IFO har fullt upp med att få det dagliga att arbetet 
att flyta och därför inte har förutsättningar för att lägga ner tid på utvecklingsarbete. Han har 
dock delegerat detta ansvar till ett par av sina enhetschefer men det är svårt för enhetscheferna 
att bedriva detta utan Områdeschef IFO stöd och det ger inte önskad effekt. 
 
Även i detta avseende så ser det lika ut i de båda verksamhetsområdena. Det är viktigt för 
medarbetarna att känna att de har ett ansvar och att de kan utvecklas inom arbetet. Får de inte 
göra detta kommer förtroendet och öppenheten mellan medarbetarna försvinna. 
 
Sammanfattning 
 
De båda verksamhetsområdena har svårt att uppnå alla delar i medarbetarskapshjulet, det 
finns många brister för att uppnå ett konstruktivt medarbetarskap. Anledningen är att det 
skapas för många problem i varje del och de är beroende av varandra för att fungera. De delar 
som fungerar bättre kan inte väga upp de sämre delarna och när hjulet inte går runt fungerar 
inte organisationen utifrån medarbetarteorin. Utglesningen har gjort det svårt att se till det 
konstruktiva medarbetarskapet och således kan inte denna organisationsform fungera utifrån 
ett kulturellt perspektiv.  

6.3 En jämförelse av fallen 
Kommunikation är ett problem för båda områdescheferna då de har svårt till att tillgodose 
allas behov. De kan inte reflektera eller föra en dialog vilket leder till att förtroendet och 
öppenheten blir lidande. Utan kommunikation blir även feedback lidande och detta är en del 
som de inte har förutsättningar för. Det som skiljer sig åt är att Områdeschef ÄO klarar av 
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denna del på ett bättre sätt. Detta på grund av att hon har homogenare verksamheter reder hon 
ut det lättare då hon kan duplicera sitt arbete, detta är något Områdeschef IFO inte kan på 
grund bredden i sina verksamheter. Sammantaget har äldreomsorgen fått ett bättre 
helhetsperspektiv från både Områdeschef ÄO:s och Områdeschef IFO sida där de kan 
kommunicera med verksamheterna på ett mer samlat sätt. I och med 
organisationsförändringen har områdeschefernas möjlighet att skapa eller upprätthålla en 
personlig relation försämrats. Dock har Områdeschef ÄO lyckats bättre med detta än vad 
Områdeschef IFO har gjort. 
 
Samarbete och gemenskap är vikiga delar och ur ett kulturellt perspektiv ser vi brister på 
grund av organisationsförändringen. Ser vi till samarbete och gemenskap är enhetscheferna 
inom Områdeschef IFO verksamhetsområde splittrade och kan inte få det stöd som de 
behöver. Områdeschef ÄO:s verksamhetsområde klarar detta bättre då det finns ett tydligt 
samarbete och gemenskap enhetscheferna sinsemellan men stödet från Områdeschef ÄO finns 
inte riktigt. Mötena i Områdeschef IFO verksamhetsområde fungerar då han håller dem på en 
bra nivå, för Områdeschef ÄO:s verksamhetsområde finns det mer att önska. Det är otroligt 
svårt att få tjugotvå enhetschefer att känna sig delaktiga och ge dem det utrymme de vill ha 
vis sådana möten. Detta får konsekvenser för samarbetet och gemenskapen och det blir även 
här svårt att få hjulet i rullning, men det finns positiva delar men frågan är om de väger upp 
det negativa. 
 
Ingen av områdescheferna har möjlighet lägga ner någon tid för att inspirera sina 
enhetschefer, det finns heller ingen plan för det. Områdeschef IFO inspirerar dock sina 
enhetschefer omedvetet genom sitt sätt att vara. En annan del är utvecklingsarbete och det är 
något som avtagit för båda områdescheferna. Detta på grund av att de inte har 
förutsättningarna att bedriva detta arbete. Områdeschef IFO verksamhetsområde bedriver 
dock utvecklingsarbete men det är inget som Områdeschef IFO är delaktig i. Detta har fått 
konsekvenser då det är svårt för enhetscheferna att driva detta själva och det har inte gett 
önskad effekt i alla lägen. 
 

6.4 Utglesning av chefer utifrån ett kulturellt per spektiv 
Hur påverkas mellanchefers arbetssituation efter en utglesning av chefer och till vilken grad 
har det påverkat mellanchefernas förutsättningar att utföra sitt ledarskap? Hur påverkas 
mellanchefernas arbetsmiljö och till vilken grad kan de utföra sitt chefskap utifrån ett 
kulturellt perspektiv?  
 
Vi anser att organisationsförändringen i form av en utglesning i chefsleden inom 
Stadsdelsförvaltningen Norr inte är hållbar ur ett kulturellt perspektiv och denna bild delar vi 
med samtliga respondenter. Vi anser detta på grund av att de inte kan bedriva ett gott 
kulturellt ledarskap då områdescheferna inte kan ge enhetscheferna mening och innebörd i 
arbetet till samma grad som innan organisationsförändringen (Pfeffer 1977, 1981). Båda 
områdescheferna har klarat av att hålla sina verksamhetsområden flytande efter 
organisationsförändringen, men frågan är hur länge till dem orkar eller hur länge 
enhetscheferna accepterar att organisationen ser ut på detta sätt. Ser vi till Områdeschef ÄO:s 
verksamhetsområde så har hon bättre förutsättningar än vad Områdeschef IFO har, och hon 
skulle antagligen klara av att driva verksamheten även i ett längre perspektiv. Hon klarar dock 
inte av att driva verksamheten ur ett kulturellt perspektiv då det då är alldeles för många 
enhetschefer att se till. Ser vi till hur det ser ut idag fungerar hon ur ett rationellt perspektiv 
men kan omöjligt se till de sociala krafterna inom organisationen, det handlar då om att se 
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individerna i en organisation som emotionell och meningsskapande varelse (Gergen, 1992). 
Hon kan inte vara ledaren och hon har inte förutsättningarna till det. Idag är hon endast en 
chef och en beslutsfattare på grund av organisationsförändringen.  
 
Områdeschef IFO har en hög arbetsbelastning och det har ställs höga krav på honom för att 
leda sina verksamhetsområden efter organisationsförändringen. Han måste dels ha kunskaper i 
de olika verksamhetsområdena plus att han behöver kunna ha igång flera saker samtidigt. 
Områdeschef IFO verksamhetsområde är väldigt spretigt och han har inte haft någon annan 
utväg än att ge avkall på de kulturella delarna i ledarskapet. Hade han inte gjort det hade hans 
arbete varit omöjligt att utföra.  
 
Vad som har hänt i och med denna utglesning är ett klassiskt uttryck av empowerment som 
Carlzon & Lagerström (2008) beskriver. Områdeschef ÄO och Områdeschef IFO 
överbelastats med att försöka få verksamheterna att flyta och det har även lett till en 
försämrad arbetsmiljö för enhetscheferna. Det blir svårt att se till delarna inom det kulturella 
perspektivet och det handlar mer om att styra verksamheten ur ett rationellt perspektiv och det 
skapas en ohållbar organisation ur ett kulturellt perspektiv. 

6.5 Diskussion 
Enligt Morgan (1986) har ledarskapet traditionellt setts som en administrativ aktivitet där 
fokus har legat på att styra, kontrollera och planera verksamheten. Enligt Gergen (1992) blir 
ledarskapet utifrån detta synsätt föråldrat och idag är det viktigare att se till de sociala 
krafterna inom organisationen då det handlar om att se individerna i en organisation som 
emotionella och meningsskapande varelse. Utan kommunikation går det inte att skapa en 
social struktur som sammanför individerna i en organisation utan istället löses problemen man 
ställs inför utan att reflektera om hur och varför det görs. Enligt Eklöf & Delve (2005) är 
dialogen en av grundstenarna som ofta försummas i och med chefsglesa organisationer. Vi 
kan se tydligt att det i dagens läge inte finns någon tid för dialog. Vi kan även se att 
kommunikationen inom äldreomsorgen som helhet har blivit bättre. Enligt Karp och Helgö 
(2008) är det viktigt för områdeschefen att få kommunikationen på en arbetsplats att fungerar 
och detta är något som de lyckats med inom äldreomsorgen på ett bättre sätt. I dagens 
organisation har områdeschefen ett mer samlat grepp och information kommer ut mer 
sammanhängande. 
 
Kommunikationen påverkar även det stöd som områdescheferna kan ge. Enligt Smircich 
(1983) tar ledarskapet sitt uttryck ifrån att skapa en idémässig värld där ledaren påverkar sin 
omgivning genom värderingar och att skapa mening. Då de inte finns den grad av 
kommunikation blir det svårt för områdescheferna att vara de ledare som kan vara där för 
enhetscheferna. Balogun (2003) diskuterar att en chef ska kunna arbeta i olika slags 
samarbeten och kunna hantera fler uppgifter samtidigt. Detta är något som områdescheferna 
måste göra då det finns brister i kommunikationen. Vi ser att i båda verksamhetsområdena 
finns det en avsaknad av stöd och det har lett till att verksamheterna får klara sig mycket 
själva. Enligt Barnard & Westermark (2009) är det ledaren som ska definiera uppdragen och 
skapa en social struktur som fängslar individarena i en organisation. De får enbart stöd vid 
kriser eller när ett problem snabbt ska lösas. Detta har lett till att enhetscheferna inom 
Områdeschef ÄO:s verksamhetsområde skapat ett bra samarbete sinsemellan där de kan vara 
ett stöd till varandra i avsaknad av sin områdeschef. Detta är positivt då de kan diskutera idéer 
med varandra och komma fram till bra lösningar. Enligt Jönsson (1995) bygger svenskt 
ledarskap mycket på delegerat ansvar och det är något vi styrker. I Områdeschef IFO 
verksamhetsområde ser det annorlunda ut då enhetscheferna inte kan vara detta stöd till 
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varandra på grund av att deras verksamheter skiljer sig åt. Detta ställer höga krav på 
Områdeschef IFO och han har inte förutsättningar att vara där på grund av tidsaspekten. Dock 
kan vi se att de möten som sker månadsvis som Områdeschef IFO har inom sitt 
verksamhetsområde fungerar bra. Där kan enhetscheferna vara ett stöd till varandra, dock 
enbart inom gemensamma frågor som de delar i sitt ledarskap. Parris, Vickers & Wilkes 
(2008) tar upp att det idag ställs högre krav på mellanchefer än vad fallet var förr. Detta har 
lett till en större arbetsbörda och längre arbetsdagar för många mellanchefer enligt Brett & 
Stroh (2003). Även (Shumat & Fulk, 2004) & (Wilson et al 2004) bekräftar detta då de 
framför att många mellanchefer tar med sig jobbet hem. En mellanchef idag har i regel en stor 
arbetsbörda och det är något vi kan se och bekräfta utifrån vår studie. 
 
Det är även viktigt att områdeschefen arbetar med feedback enligt Balogun (2006) som 
påtalar att det är viktigt för en chef att få respons och feedback i sitt arbete. Det framkom att 
feedbacken överlag är ganska dåligt i båda verksamhetsområdena, den feedback som ges 
bakas in under få tillfällen på året. Det gör det svårare för enhetscheferna att ta till sig och 
analysera den. Anledningen till att detta inte fungerar som det borde beror på att 
områdescheferna inte har tiden eller att de inte kan se in i det dagliga arbetet vilket gör att 
feedbacken försvinner.  
 
För att skapa en bra relation till enhetscheferna måste områdeschefen se människan bakom 
yrkesrollen enligt Fiona (2000) även Tanja Mnich & Brian (2000) redovisar att nutidens 
ledarskap har blivit mer personligt och människoorienterad. Enligt Smircich (1983) lyfter 
kulturperspektivet fram processuella och emotionella sidor som sociala processer och 
symboliska uttryck. Detta är något som fungerar bra inom ÄO hemtjänst och vård och 
omsorgsboende där det finns en samlad bild över att Områdeschef ÄO klarar av att skapa en 
personlig relation på ett bra sätt trots att hon har många enhetschefer att ansvara över. Detta 
går emot vad Graicunas (1933) föreslog i en artikel, han kom fram till att en chef kan ha fyra 
till fem underställda för att skapa denna relation men vad vår studie påvisar så kan denna 
siffra variera avsevärt och det är något som Yukl (2013) påpekar. Anledningen till att 
Områdeschef ÄO klarar av denna relation till sina anställda beror mycket på att hon varit 
verksam inom både hemtjänsten och VÅBO under många år, hon har även egenskaper som 
individ som gör det lättare för henne att skapa och upprätthålla relationen. Forskning på 
senare tid visar enligt Andersson- Felé (2003) att en personalansvarig chef kan ha ungefär trettio 
stycken underställda för att hinna med alla arbetsuppgifter som rör dem. Det som påverkar detta 
antal är hur organisationen är uppbyggd, en komplex organisation tenderar till att bli svårare att 
kontrollera. Vi kan således styrka denna teori då vårt resultat påvisar att detta är möjligt. Ser vi 
till Områdeschef IFO verksamhetsområde så borde han även klara av detta om vi ser till 
Graicunas (1933) studie. Områdeschef IFO har sju enhetschefer och det måste kunna anses 
som ett rimligt antal. Områdeschef IFO problem är inte att han har för många enhetschefer 
utan problematiken ligger i att hans verksamheter skiljer sig mycket åt. Även här ser vi att 
Andersson- Felés (2003) forskning går att tillämpa då en komplex organisation tenderar till att bli 
svårare att kontrollera. 
 
Organisationsförändringen har gjort att områdeschefernas tid har blivit knapp och de har blivit 
tvungna att prioritera bort en stor del av utvecklingsarbetet. Enligt Pfeffer (1977,1981) är det 
viktigt att skapa mening och innebörd i arbetet åt de anställda. Detta är något som kan komma 
att försvinna för de anställda inom organisationen när utvecklingsarbetet försvinner. Detta på 
grund av att denna mening och innebörd i arbetet försvinner när varje arbetsdag handlar om 
att få det vardagliga arbetet att flyta istället för att få möjlighet utveckla sig själv i sitt arbete. 
Enhetscheferna i organisationen vill utvecklas och får det inte göra detta är risken stor att de 
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söker sig bort från organisationen för att hitta en arbetsplats där de får denna utveckling 
tillgodosedd. Om detta inträffar kommer det att innebära att organisationen kan komma att gå 
miste om bra arbetskraft vilket givetvis skulle vara förödande. Siverbo & Andersson-Felé 
(2007) anser att en av nackdelarna som finns med nedskärningar i organisationer är att 
utvecklingsarbetet förhindras då tid och resurser inte räcker till. Detta är något som vi ser klart 
och tydligt i organisationen då det precis som Siverbo & Andersson-Felé (2007) beskriver inte 
har de resurser som behövs för att kunna utföra ett bra utvecklingsarbete. Inom Områdeschef 
IFO verksamhetsområde genomförs dock utvecklingsarbete men detta fungerar inte på ett 
önskvärt sätt. Dock finns ambitionen där och vi tror att med en mer utarbetad plan för hur de 
ska genomföra utvecklingsarbetet så skulle de kunna få det att fungera, inte optimalt, men på 
ett sätt som skulle kunna anses vara tillräckligt. 
 
I och med en utglesning i chefsleden finns det risker med att personalen prioriteras bort och 
får då inte det utrymme som de behöver vilket i förlängningen leder till en försämrad 
arbetsmiljö (Erlandsson, 2003). Vad vi kan se i vår studie är att enhetscheferna har blivit 
detta, områdescheferna kan inte vara delaktiga på samma sätt som innan. Dock har vi inte sett 
några indikationer på att enhetschefernas arbetsmiljö skulle ha blivit sämre men med tiden 
finns det en risk för det. Även Andersson- Felé (2008) redovisar att arbetsmiljön inte endast 
avgörs av antalet underställda utan även hur kontrollspannet tar sitt uttryck. Det vill säga hur 
arbetsplatsen och de anställda har förmåga att organisera sig utifrån det givna kontrollspannet. 
Detta berör områdescheferna i hög grad, de har idag en hård arbetsmiljö där de måste se till 
mångas behov. De har idag inte rätt förutsättningar att utföra sitt arbete men om de kan organisera 
sig genom att skapa rätt stödfunktioner kan de vinna mycket. Harder & Svärd (2000) skriver att 
en mellanchef måste ha vissa förutsättningar för att kunna upprätthålla en bra organisation. 
Hjalmarsson et al. (2004) undersökning visade ett samband mellan de chefer som ansåg sig ha 
bra förutsättningar med de chefer som hade ett litet antal anställda. Det blir således klart att 
rätt förutsättningar för att skapa en god organisation är ett rimligt antal anställda, vad vi kan se 
i denna studie är att ingen av områdescheferna har detta då ingen av dem kan se till det 
kulturella perspektivet.  
 

7 Slutsats 
 
Denna studie har till syfte att analysera hur en utglesning av chefer påverkar en mellanchef 
och dennes möjligheter att utföra sitt ledarskap ur ett kulturellt perspektiv. Vi har kommit 
fram till att det blir svårt att uppnå ett bra ledarskap från ett kulturellt perspektiv då en 
utglesning i chefskapet skett. Anledningen till detta är att det kulturella perspektivet belyser 
att chefen ska fungera som en ledare och inte som en beslutsfattare. Vi kunde se att de 
administrativa uppgifter som en chef får i och med en utglesning i chefskapet skapar en 
situation där denne inte kan prioritera alla delarna i det kulturella perspektivet. Chefens 
arbetsmiljö blir försämrad då denne får en högre arbetsbelastning då den får en högre 
arbetsbörda. Förutsättningarna för chefen att utföra sitt arbete påverkas också då chefen inte 
får lika mycket tid till att se till varje enskild individ och dennes behov.  
 
Vi såg farhågor med hur utglesning av chefer påverkar organisationer ur ett kulturellt 
perspektiv. De farhågor vi hade i och med utglesningar i chefsleden har till hög grad 
besannats. Utvecklingsarbetet blir lidande då det inte finns tid eller resurser för att bedriva 
detta (Siverbo & Andersson-Felé, 2007). Kommunikationen blir gles och formell och detta 
leder till att reflektion över arbetet och feedback mellan chefen och underställda blir lidande 
(Karp & Helgø, 2008) & (Balogun, 2006). Chefen får problem med att vara ett stöd till sina 
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medarbetare och får även svårt med att se till delar som inspiration och att skapa en personlig 
relation (Fiona, 2000). Vår studie visar att dessa teorier stämmer till en hög grad. Dock ser vi 
vissa avvikelser i vår studie utifrån de farhågor vi hade. Att det ska bli en sämre 
kommunikation stämmer till viss del men då denna utglesning har skapat en bättre helhetsbild 
över äldreomsorgen har kommunikationen i denna del blivit bättre då information kan komma 
ut mer sammanhängande (Karp & Helgø, 2008). Vi kan även se att en utglesning skapar större 
grupper vilket kan leda till en större och mer dynamisk grupp med individer vilket i sin tur 
resulterar i ett bättre samarbete. Även de farhågor vi hade om att det blir svårt att skapa en 
personlig relation mellan chef och underanställda stämmer inte överens med det resultat vi 
kommit fram till, detta beror mycket på områdeschefens kvalitéer (Fiona, 2000). 
 
Kontrollspannets storlek varierar, ser vi till ett verksamhetsområde med liknande uppgifter 
kan kontrollspannet bestå av ett större antal än vad det kan om det genomförs arbetsuppgifter 
av en varierande typ enligt Gulick (1937). Senare forskning visar att en personalansvarig chef 
kan ha ungefär trettio stycken underställda för att hinna med alla arbetsuppgifter som rör de 
underanställda. Det som påverkar detta antal är hur organisationen är uppbyggd, en komplex 
organisation tenderar till att bli svårare att kontrollera (Andersson- Felé, 2003).  
 
Vad vi kan utläsa av vår analys är att dessa föreställningar till hög grad har besannats. Dock 
kan vi se att Andersson- Felés (2003) forskning inte stämmer överens utifrån ett kulturellt 
perspektiv med det kontrollspann som finns inom ÄO hemtjänst och vård och 
omsorgsboende. Inom detta verksamhetsområde är kontrollspannet tjugotvå underanställda 
och Områdeschefen ÄO kan inte se till alla delar som det kulturella perspektivet belyser. Ser 
vi till det andra verksamhetsområdet, IFO Barn och Familj/ÄO Ärendehandläggning och 
hemsjukvård, så ser vi att detta mycket väl stämmer överens med tidigare forskning. Det är ett 
spretigt verksamhetsområde som innehåller vitt skilda verksamheter vilket skapar 
komplexitet. Det handlar då om att hålla nere på chefens underanställda enligt Gulick (1937) 
samt Andersson- Felé (2003). Vad vi kan se i vår studie är att kontrollspannet inom detta 
verksamhetsområde även här är för stort, Områdeschef IFO kan inte se till sina anställda 
utifrån ett kulturellt perspektiv. 
 
Vårt vetenskapliga bidrag med denna studie är att visa hur en utglesning i chefsleden påverkar 
en organisation utifrån ett kulturellt perspektiv. Det vi kommit fram till är att det blir svårt att 
se till det kulturella perspektivet i organisationen när en utglesning i chefleden har ägt rum. Vi 
har även styrkt en rad föreställningar som blir svåra att uppnå för mellanchefer i och med en 
utglesning i chefsleden. 
 
Studiens begränsningar återfinns i att studien är liten och det hade varit bättre att intervjua 
samtliga enhetschefer som påverkades av förändringen, men då detta inte ryms in i en studie 
av detta slag var det inte genomförbart. Vad vi kunde ha gjort var att begränsa studien till ett 
av områdeschefernas verksamhetsområden för att göra en mer djupgående analys men detta 
valde vi att inte göra då vi i sådana fall inte kunde jämföra de två verksamhetsområdena. Vi 
ser ett behov av vidare forskning, dels att göra denna studie i en större omfattning men även 
att se hur förändringen påverkat organisationen på längre sikt genom att göra studien när 
förändringen har varat i en längre period. Andra delar som hade varit intressant att se är hur 
stress påverkar områdescheferna i och med denna organisationsförändring. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide - Enhetschefer 
 

• Vem har du som närmaste chef? 
 

• Har du arbetat i den tidigare organisationen som gällde mellan 2011-2012? 
 

• Vilka förutsättningar anser du att din närmaste chef har att genomföra sitt arbete på 
efter organisationsförändringen 2012? 
 

• Hur ofta har du kontakt med din närmaste chef via telefon, mail eller personligen efter 
organisationsförändringen 2012?  
– Har det förändrats om du jämför med hur det såg ut innan organisationsförändringen 
2012? 
– Är det svårt att få tag i din närmaste chef? 
– Hur upplever du din chef när du är i kontakt med hen? 
 

• Hur upplever du din chefs arbetsmiljö? Arbetsbelastning? 
 

• Känner du att din närmaste chef kan kommunicera och ge feedback till samma grad 
som innan organisationsförändringen 2012? 
– Kan din chef ge dig den tiden du behöver för kommunikation? 
– Inspirerar din chef dig att utföra ditt arbete? Hur? 
– Har du tid att upprätthålla/skapa en personlig relation till din närmaste chef? 
 

• Vilka är de största förändringar för dig efter organisationsförändringen 2012? 
– Har dina arbetsuppgifter förändrats efter organisationsförändringen 2012?  
– Hur har dina arbetsuppgifter förändrats efter organisationsförändring 2012? 
– Har du fått arbetsuppgifter som tidigare låg på din chef? 
– Hur har din chefs arbetsuppgifter förändrats? 
 

• Har organisationsförändringen 2012 påverkat kvaliteten i ert eller er chefs arbete? 
 

• Anser du att organisationsförändringen 2012 är hållbar i framtiden? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide – Områdeschefer 
 

• Hur många underställda enhetschefer har du ansvar för nu? 
– Hur många hade du innan organisationsförändringen 2012? 

 
• Hur ofta har du kontakt med dina underställda chefer?  

– Har det förändrats i och med organisationsförändringen 2012? 
– Anser du att dina underställda chefer kan få tag i dig? 
– Är det någon skillnad från före organisationsförändringen 2012? 
 

• Hur upplever du din arbetsmiljö? Arbetsbelastning? 
 

• Vilka förutsättningar anser du att du har att för att genomföra ditt arbete efter 
organisationsförändringen 2012? 
– Har du förutsättningar att uppfylla de krav som ställd på dig uppifrån respektive 
nedifrån? 
 

• Känner du att du kan ge dina underställda chefer kommunikation och feedback till 
samma grad som innan organisationsförändringen 2012? 
– Känner du att du har den tiden du behöver för kommunikation? 
– Kan du inspirera dina underställda chefer? Hur? 
– Har du tid att upprätthålla/skapa en personlig relation till dina underställda chefer? 
 

• Vilka är de största förändringar för dig efter organisationsförändringen 2012? 
– Har dina arbetsuppgifter förändrats efter organisationsförändringen 2012?  
– Hur har dina arbetsuppgifter förändrats efter organisationsförändring 2012? 
– Har någon av dina arbetsuppgifter förts över på dina underställda chefer? 
 

• Har organisationsförändringen påverkat kvaliteten i ditt arbete? 
 

• Anser du att organisationsförändringen 2012 är hållbar i framtiden?  
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