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Abstract 
Gislaved municipality are, like many other municipalities, facing a real challenge when 

retirements are expected. To survive in the competition for the skilled labor force, the 

municipality has to be an attractive employer. A part of this is to review how the 

headship of the organization looks and how it can be developed. 

Employees in Gislaved municipality has through interviews described how they perceive 

the headship in the municipality today and presented their ideas about how managers in 

local government activities should perform their leadership. These thoughts and opinions 

represents the basis for this study. The aim is to see how the leadership in the 

municipality could be developed and arrive to common guidelines that could be 

supportive for the managers. 

By linking the collected empirical data to date theory, we get a better understanding of 

what employees think about the municipality's leadership today and what they demand. 

The results of our study has shown that the municipality of Gislaved today have to work 

more with leadership. Today the management of the municipality is mainly conducted 

with low emphasis on leadership. Being an appointed manager is the basis for the 

possibility to perform a leadership, but good leadership is nothing that will automatically 

come with the title. It is something that has to be acquired by creating a good relationship 

with our employees based on well thought-out ethical values. The study shows that 

leadership is something that needs to be improved so that employees will feel motivation 

and job satisfaction. 

We also discuss the future of municipal leadership and see what managers should 

consider in order to achieve a successful leadership. 

The language in the thesis is Swedish. 
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II 

Sammanfattning 
Gislaveds kommun står likt många andra kommuner inför en utmaning då stora 

pensionsavgångar väntas. För att stå sig i konkurrensen om den kompetenta arbetskraften 

måste kommunen framstå som en attraktiv arbetsgivare. En del i detta är att se över hur 

chefskapet i organisationen ser ut och hur det kan utvecklas.  

Medarbetarna i Gislaveds kommun har genom intervjuer beskrivit hur de uppfattar 

chefskapet i kommunen i dag och delgett sina föreställningar om hur cheferna i den 

kommunala verksamheten bör bedriva sitt ledarskap. Deras tankar och åsikter har legat 

till grund för denna studie. Syftet är att se hur chefskapet i kommunen skulle kunna 

utvecklas och komma fram till gemensamma riktlinjer som kan utgöra ett stöd för 

cheferna. 

Genom att koppla den insamlade empirin till aktuell teori får vi en ökad förståelse för vad 

medarbetarna anser om kommunens ledarskap idag och vad de saknar och efterfrågar.  

Resultatet av vår studie har visat att Gislaveds kommun i dag måste arbeta mer med 

frågor kring ledarskap. I dag bedrivs det till största delen ett chefskap i kommunen och 

inte ett ledarskap. Att vara chef är en formell roll som utgör grunden för möjligheten att 

utföra ett ledarskap, men det är inget som följer automatiskt. Ledarskapet är något som 

förvärvas genom att det skapas en god relation till medarbetarna som bygger på 

genomtänkta etiska värderingar. Studien visar att ledarskapet är något som måste 

förbättras för att medarbetarna ska känna motivation och arbetsglädje.  

Vi diskuterar även framtidens kommunala ledarskap och ser vad cheferna bör reflektera 

över för att nå ett lyckat chefskap. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel kommer vi att diskutera bakgrunden till vår undersökning och 

presentera den organisation där vi har utfört vår fallstudie. Därefter förs en problem-

diskussion som leder fram till den frågeställning vi har valt att arbetat med samt syftet 

med studien. Avslutningsvis presenteras uppsatsens utformning och disposition. 

 

1.1. Bakgrund 
 

Sveriges kommuner står inför en stor utmaning när det gäller den strategiska personal-

försörjningen. Stora pensionsavgångar väntas då 40-talisterna ska lämna över till yngre 

förmågor och det krävs ett förberedande arbete för att klara av att ersätta den kompetens 

som försvinner ut ur verksamheterna. För att lyckas fylla detta tomrum finns ett behov för 

kommunerna att framstå som attraktiva arbetsgivare, då de kommer att få en hård 

konkurrens av det privata näringslivet om den kompetenta arbetskraften (SvD 

Näringsliv).  

Kommuner är stora, komplexa organisationer med flera olika verksamhetsområden där 

varje chef bör kunna hantera och leda förändringar som bidrar till verksamhetens 

attraktivitet och effektivitet. Vad som krävs av cheferna för att de ska uppfattas som goda 

och framgångsrika ledare är mycket individuellt och kan endast besvaras av de 

medarbetare som inte innehar en chefsroll. Då forskning visar att 80 % av organisations-

framgångarna är medarbetarnas förtjänst och chefernas endast 20 % bör det fokuseras på 

vad som motiverar medarbetarna till att utföra ett bra arbete (Blanchard, Welbourne, 

Gilmore & Bullock 2009). Av den anledningen kommer vår fallstudie fokusera på 

medarbetarnas föreställning om det goda ledarskapet i kommunen. Vi vill undersöka hur 

kommunens ledarskap uppfattas i dag och vad som kan utvecklas för att kommunerna ska 

framstå som mer attraktiva arbetsgivare. 

Den organisation vi har valt att fokusera på i vår studie är Gislaveds kommun, som är en 

landsortskommun med ca 30 000 invånare. Under de kommande tio åren beräknas en 

fjärdedel av Gislaveds kommuns anställda att gå i ålderspension, vilket gör att 

kommunens förmåga att attrahera och rekrytera nya medarbetare och chefer står inför en 

stor utmaning (Medarbetarenkät 2010).  

I dokumentet ”En attraktiv arbetsgivare” framtagen av Gislaveds kommuns strategiska 

personalavdelning och antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09, 28 §, 

finns en vision gällande arbetsgivarpolitiken: 

 

Gislaveds kommun skall vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare som 

präglas av samverkan, hög kompetens och nöjda medarbetare. 

Källa: Personalutskottet den 2005-03-09, § 28 

 

I dokumentet pekas det på olika områden i verksamheten som behöver ses över och 

förändras för att kommunen ska lyckas uppnå visionen och klara det framtida  
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rekryteringsbehovet. Det handlar bland annat om ledarskap, arbetsmiljö, kompetens-

utveckling och att utveckla tydliga verksamhetsmål. Det framgår även att det ska strävas 

efter ett tydligt ledarskap som utvecklar och stimulerar medarbetarna och verksamheten. 

Detta innebär dels en tydligt utformad ledarskapsstrategi och dels en kontinuerlig 

ledarskapsutveckling. Gislaveds kommun vill försäkra sig om att alltid ha goda ledare i 

sin organisation, därför framgår av dokumentet att det finns ett behov av en chefspolicy 

innehållande bland annat riktlinjer för ledarskapet. Det finns idag, år 2011, ännu ingen 

chefspolicy framtagen för Gislaveds kommun. Som ett komplement till kommunens egna 

personalpolitiska arbete kommer vi därför att bidra med vår undersökning av 

medarbetarnas föreställningar om hur det goda framtida chefskapet i kommunen kan se 

ut. 

 

1.2. Problemdiskussion 
 

Det finns ett behov att se över chefskapet i Gislaveds kommun, vilket visar sig i den 

senaste medarbetarenkäten som genomfördes under våren 2010. En anmärkningsvärd 

omständighet som framgår i denna undersökning är att mer än dubbelt så många, 80 

personer fler än de 74 chefer som finns i kommunen, uppger sig vara chef. Detta resultat 

indikerar en stor otydlighet i chefskapet, som också får näst lägst betyg i den studie som 

gjorts. Dessa förhållanden visar på att det finns mycket kvar att utveckla inom ledar-

skapsområdet i Gislaveds kommun, vilket är anledningen till att vi tycker det är intressant 

att utföra vår studie om det goda framtida kommunala ledarskapet just här. Vi hoppas att 

vi med vår kvalitativa undersökning kan komplettera den kvantitativa studie som redan 

gjorts och bidra med en ökad förståelse för hur medarbetarna ser på chefernas ledarskap i 

kommunen i dag och vad de anser kan utvecklas och förbättras.  

Det går trender i ledarskap precis som i mycket annat och det gäller att inta ett kritiskt 

förhållningssätt till dessa och inte automatiskt tro att förändring betyder förbättring och 

inte heller att tidigare erfarenheter helt kan ersättas av nya moderna ledarskapsbegrepp. 

Därmed inte sagt att nya idéer inte ska beaktas, men som chef gäller det att kunna 

anpassa sig efter den rådande situationen. Sveningsson och Alvesson (2010) menar att det 

inte går att generalisera ett ledarskap. Som chef är det av stor vikt att kunna balansera 

mellan olika ledarskapsteorier och anpassa ledarskapet efter varje unik verksamhet och 

situation. Det gäller att inte fastna i ett perspektiv, utan kunna fokusera på flera aspekter 

samtidigt och ha förmågan att kunna omformulera strategin efter omvärldens snabba 

förändringar. Det som var sanning i går är kanske inte sanning i dag eftersom tid, rum 

och förutsättningar förändras (Sveningsson & Alvesson 2010). 

Samtidigt krävs enligt Caroline Olsson, ledarskapsstrateg på Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL), ett väl fungerande samspel mellan politiker, chefer och medarbetare i 

kommunen som bygger på en gemensam professionell identitet. Hon menar att den 

kommunala ledarrollen förutsätter en förmåga att samarbeta på flera olika plan och för 

detta samarbete behövs en gemensam värdegrund och samsyn. Det är omfattande 

skillnader på de olika förvaltningarna både vad det gäller verksamheten, antal medar-

betare och antal chefsnivåer. Framgången ligger i att skapa relationer och förståelse för 

varandras förutsättningar genom att ha en ständig, öppen dialog. Bygger inte ledarskapet 
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på en gemensam värdegrund är faran att det leder till en stor otydlighet för de anställda, 

då ledarskapet kan se olika ut beroende på vilken förvaltning medarbetaren tillhör. Det 

går som sagt inte att generalisera ett ledarskap, men för att den kommunala organisa-

tionen ska framstå som en enhetlig arbetsgivare krävs ett stöd för de chefer som finns i 

verksamheten. Olsson menar att detta är speciellt viktigt nu när vi står inför en stor 

generationsväxling som innebär att många nya unga chefer kommer att rekryteras in i 

kommunerna (SKL 2011). En väl utarbetad chefspolicy med gemensamma värderingar 

och riktlinjer för ledarskapet skulle kunna utgöra ett bra stöd för cheferna i Gislaveds 

kommun. 

En utmaning för dagens kommuner ligger i att företagstänkandet alltmer överförs till den 

offentliga sektorn. Detta leder till stora förändringar av de offentliga organisationernas 

identitet där det mer och mer uppträder blandstrukturer mellan företagsekonomisk logik 

och förvaltningslogik. Tengberg (2006) förklarar detta med att inom offentlig sektor 

tillämpas förvaltningskunskap, politik och juridik, medan de dominerande nyckelorden i 

den privata sektorn är ekonomi, management och ledarskap. Svårigheten är att det 

ledarskap som utövas i den privata sektorn allt oftare ses som en förebild på det idealiska 

ledarskapet. Detta ställer krav på kommunens chefer att på ett smidigt sätt balansera 

mellan de olika modellerna för att klara att uppfylla så väl effektivitetskravet som 

legitimitetskravet. Frågan är om den offentliga sektorn ska utöva chefskap eller 

ledarskap? Enligt Tengblad (2006) är det traditionella chefskapet att föredra. Vad 

kommunens medarbetare anser kommer att framgå av studien. 

Det är viktigt att uppmärksamma medarbetarnas roll och den ömsesidiga relation som 

måste fungera för ett lyckat ledarskap. Genom olika grader av ledarberoende eller 

oberoende samt krav och förväntningar kan medarbetarna i hög grad forma det ledarskap 

som produceras. Deras motstånd, tolkningar, feedback eller ointresse kan i stor omfatt-

ning bidra till hur ledarskapet i praktiken utövas (Sveningsson & Alvesson 2010). 

För att chefen ska kunna bedriva ett väl fungerande ledarskap menar Lindmark och 

Önnevik (2006) att denne bör ha goda kunskaper om arbetsgruppen och dess utveckling. 

Chefen måste delta i den ständigt pågående organiseringsprocessen där verksamhetens 

mening och innehåll utmejslas och istället för att försöka direktstyra ligger chefens 

kompetens i att ha förmågan att kunna påverka och regissera samspelet mellan 

medarbetarna. Detta kräver ett engagemang från chefernas sida som innebär att de måste 

bry sig mer om sin personalstyrka, vara synlig och delaktig och intressera sig för sina 

medarbetare och dess arbete. Frågan är hur medarbetarna i Gislaved uppfattar det 

kommunala chefskapet i dag? Normann (1992) påstår att en framgångsrik chef bör ha 

förmågan att kunna genomsyra företaget med rätt värderingar så att en stark kultur upp-

rätthålls inom företaget. Det är viktigt att medarbetarna styrs av de rätta etiska normerna 

så att organisationens filosofi och image framhävs.  

Kommunernas behov av att framstå som attraktiva arbetsgivare för att ha möjlighet att 

konkurrera om den kompetens som behövs för att kunna ge kommuninvånarna en hög 

service även i framtiden kräver att nya idéer och synsätt lyfts fram och får möjlighet att 

prövas. Lindmark och Önnevik (2006) menar att framgången ligger i att sätta medarbe-

tarnas samarbetsförmåga och kompetens i fokus. Alla organisationer är beroende av sina 

medarbetare och verksamhetens resultat beror mycket på hur medarbetarna mår och kan 

prestera. De organisationer som ser sin personal som en tillgång istället för enbart en 
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kostnad och som satsar på att utveckla de mänskliga resurserna har enligt författarna stora 

möjligheter att skapa en väl fungerande och effektiv verksamhet. Författarnas forskning 

inom både privat och offentlig sektor visar att hög personalomsättning, dålig förståelse 

för utvecklings- och förändringsarbete samt höga sjukskrivningsantal är tydliga tecken på 

att det finns mycket att göra inom området. För att uppnå effektivitet och en god 

arbetsmiljö i verksamheten krävs enligt Lindmark och Önnevik (2006) en motiverad och 

engagerad personalstyrka, men hur uppstår egentligen motivation? Vad krävs av cheferna 

i Gislaveds kommun för att deras medarbetare ska känna motivation och arbetsglädje?  

De kommande pensionsavgångarna i Gislaveds kommun innebär att mycket kompetens 

och erfarenhet försvinner ut ur organisationen, därför bör det finnas en strategi för att 

hantera och behålla kunskapen i verksamheterna. Teorin om Knowledge Management 

handlar bland annat om hur organisationer lagrar, hanterar och sprider de kunskaper som 

finns i verksamheten. Tanken är att de kunskaper som finns hos medarbetarna i olika 

delar av organisationen ska komma andra till godo genom att de görs tillgängliga och 

sprids i verksamheten. Det viktiga är inte varje individs inneboende kompetens utan hur 

deras kunskap kan omvandlas till konkreta handlingar som gynnar företagets effektivitet 

och framtida utveckling (Liebowitz 1999). Som chef är det viktigt att skapa utrymme för 

detta samspel och sätta det organisatoriska lärandet i system för att gynna en hållbar 

utveckling, men hur ska detta ske i praktiken? Får medarbetarna den uppmärksamhet och 

respons de behöver för att utvecklas i sitt arbete och hur mottages deras kreativa idéer 

och förslag?  

För att kommunen ska attrahera kompetenta medarbetare till sina verksamheter krävs att 

de jobbar på sitt arbetsgivarvarumärke. Spjuth (2006) menar att för att kommunerna ska 

stå sig i konkurrensen måste det arbetas fram en kommunal image som speglar allt det 

goda som kommunen som arbetsgivare står för. Det viktiga är att det inte stannar vid tom 

marknadsföring utan även visar sig i konkreta handlingar. Genom att ta fram 

gemensamma riktlinjer för chefskapet i Gislaveds kommun, där en gemensam 

värdegrund ligger till stöd för cheferna, finns en chans att det bildas en samsyn i 

ledarskapsfrågorna. När medarbetarna upplever det goda ledarskapet som genererar 

motivation och arbetsglädje skapas det positiva arbetsgivarvarumärket eftersom alla 

kommunens nöjda medarbetare då kommer att agera levande reklampelare. Hur dessa 

riktlinjer för kommunens chefer ska utformas och hur medarbetarna vill att det framtida 

kommunala ledarskapet ska se ut i Gislaveds kommun kommer det att fokuseras på i 

denna studie.  

 

1.3. Problemformulering 
 

Ovanstående diskussion leder fram till den frågeställning vi anser vara intressant att 

arbeta vidare med. 

Frågeställning: Hur ser medarbetarna på chefernas ledarskap i Gislaveds kommun och 

vad är deras föreställning om det idealiska ledarskapet? 
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1.4. Syfte 
 

Avsikten med denna studie är att komma fram till hur chefernas ledarskap kan utvecklas i 

Gislaveds kommun för att öka attraktiviteten som arbetsgivare. Syftet är även att få fram 

lämpliga riktlinjer för kommunens chefer som kan utgöra en gemensam och enhetlig 

plattform för att stödja dem i deras arbete. 

 

1.5. Uppsatsens utformning och disposition 
 

För att läsaren enkelt ska kunna följa med i resonemangen har denna studie fått en 

tematisk utformning som innebär att vi löpande genom uppsatsen analyserar olika 

empiridelar med utvalda teorier ämnesvis under egna rubriker. De citat som finns i 

kapitlen utgörs av medarbetarnas tankar och åsikter. Vår förhoppning är att detta upplägg 

kommer att göra texten mer tillgänglig och lättläst. 

Kapitel 2. Metod 

I detta kapitel redogör vi för den undersökningsmetod som använts i studien. Vi beskriver 

intervjuformen och hur genomförandet av intervjuerna gått till samt diskuterar studiens 

trovärdighet.  

Kapitel 3. Chefernas ledarskap i Gislaveds kommun 

Här diskuterar vi kring det kommunala ledarskapet och hur medarbetarna i Gislaveds 

kommun uppfattar det i dag. Deras tankar och åsikter visas i citat som kopplas till 

relevanta teorier. Vi för ett resonemang kring skillnader mellan att vara chef och ledare 

samt hur det offentliga ledarskapet influerats av den privata sektorn. Det diskuteras även 

om kultur och filosofi och om chefen och arbetsgruppen. 

Kapitel 4. Motiverade medarbetare – nyckeln till framgång? 

I detta kapitel lyfts medarbetarnas tankar kring vad som motiverar dem till att utföra ett 

bra arbete och att trivas på arbetsplatsen. Vi kopplar deras tankar och åsikter till relevanta 

teorier för att öka förståelsen av vad de saknar och efterfrågar. Empirin framgår i citat 

löpande genom texten. 

Kapitel 5. Framtidens kommunala ledarskap 

Detta kapitel har en mer teoretisk karaktär. Vi kommer här att blicka framåt och resonera 

kring olika faktorer som är viktiga att ha i åtanke för ett lyckat framtida ledarskap och för 

att organisationen ska framstå som en attraktiv arbetsgivare. 

Kapitel 6. Slutsats 

Här sammanför vi vad som framkommit i studien samt besvarar vår frågeställning. Med 

resultatet för studien som grund presenterar vi även de riktlinjer som skulle kunna utgöra 

ett lämpligt stöd för cheferna i Gislaveds kommun. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel förklaras och diskuteras den undersökningsmetod vi har valt. Vidare 

beskrivs genomförandet av intervjuerna, samt urvalet. Avslutningsvis förs en diskussion 

kring uppsatsens trovärdighet. 

2.1. Undersökningsmetod 
 

I denna fallstudie har vi valt en kvalitativ ansats, då vårt kunskapssyfte har varit att få en 

djupare insikt i vad medarbetarna i Gislaveds kommun anser kan förbättras och utvecklas 

vad det gäller chefernas ledarskap. I den samhällsvetenskapliga forskningen görs en 

skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa ansatser för datainsamling. Kvantitativa 

undersökningar kännetecknas av att den insamlade informationen omvandlas till 

statistiska och mätbara resultat, som till exempel vid enkätundersökningar. Syftet med 

denna typ av forskningsmetod är att orsaksförklara det studerade fenomenet. Den 

kvalitativa ansatsen utgår däremot från icke-numeriska data och dess syfte är mer av 

förstående karaktär (Andersen 1998).  

Vi anser att den kvalitativa ansatsen har varit lämpligast för vår studie. Genom att 

komplettera den kvantitativa studie som tidigare utförts i kommunen med kvalitativa 

intervjuer med medarbetarna, är förhoppningen att vår undersökning ska kunna ge en 

djupare förståelse för det ledarskap som efterfrågas. De intervjuer som gjorts har 

analyserats mot den utvalda litteraturen för att försöka hitta samband och en teoretisk 

grund till hur chefernas ledarskap bäst bör utformas. 

 

2.2. Intervjuer 
 

Den intervjuform vi ansåg lämpligast för vår studie är den delvis strukturerade intervjun 

(Johannessen & Tufte 2002). Vi har använt oss av en intervjuguide med gemensamma 

frågor, men följt upp de olika svaren med passande följdfrågor. Med denna teknik har vi 

haft möjlighet att jämföra respondenternas svar samtidigt som de även fått en chans att 

utveckla sig och mer ingående kunna förklara hur de tänker sig det idealiska ledarskapet. 

Vi bedömer att denna teknik har gett mest förståelse och kunskap kring ämnet och bäst 

gett oss den information vi har behövt för att kunna besvara vår frågeställning.  

Det är viktigt att tänka på var intervjuerna genomförs, eftersom situationen runt omkring 

kan påverka hur respondenterna svarar (Johannessen & Tufte 2002). För att ge de med-

verkande samma förutsättningar för intervjun bokade vi ett avskilt sammanträdesrum i 

kommunhuset där intervjuerna genomfördes. Eftersom vårt ämne för studien kan 

upplevas som känsligt att prata om utlovade vi även anonymitet. Varken personuppgifter 

eller namn på förvaltning framgår i uppsatsen, då det ändå inte tillför studien något värde. 

Vi avsatte gott om tid för varje intervju för att minimera risken att de utvalda 

respondenterna skulle stöta ihop med varandra i dörren. 

Intervjuerna spelades in och en av oss antecknade också samtidigt på datorn, vilket 

underlättade sammanställningen av intervjuerna. 
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2.2.1. Urval 

 

I denna studie har Gislaveds kommun fått utgöra fallorganisation där medarbetare från tre 

av kommunens nio förvaltningar har fått representera organisationen. De medverkande 

förvaltningarna har valts ut efter antal medarbetare samt efter antal chefsnivåer för att få 

en så bra spridning som möjligt på urvalet. Inom ramen för studien har en gräns dragits 

vid tre intervjuer per förvaltning. Vi uppskattade att nio intervjuer gav oss ett lämpligt 

empiriskt underlag för att en grundlig analys skulle kunna göras. Urvalet av 

respondenterna har utgjorts bland dem som har haft tid och velat ställa upp och det har 

inte tagits någon hänsyn till genus- eller åldersperspektivet.  

 

2.3. Undersökningens kvalitet 
 

2.3.1. Pålitlighet och giltighet 

 

I en kvalitativ studie är pålitlighet och giltighet viktiga aspekter för att styrka kvaliteten 

och trovärdigheten i studien (Johannessen & Tufte 2002). Vi anser att våra respondenter 

varit lämpliga för vår studie då de alla arbetat en längre tid i kommunen och hunnit samla 

på sig erfarenheter av hur chefernas ledarskap fungerar. De har därför kunnat svara 

utförligt på de frågor som vi ställt och vi följde även upp deras svar med följdfrågor för 

att vi skulle få ännu djupare förståelse för respondenternas intervjusvar och synpunkter. 

Vi som intervjuare tänkte på att vara objektiva och hålla en låg profil för att inte påverka 

intervjuerna för mycket, men gav samtidigt respons för att visa vårt intresse för deras svar 

och synpunkter. Detta menar Johannessen och Tufte (2002) är viktigt att tänka på för att 

motivera respondenten. För att minimera feltolkningar skrev vi ut och sammanställde 

varje intervju fråga för fråga och lät därefter den intervjuade personen i lugn och ro läsa 

igenom och godkänna vår tolkning innan vi använde oss av materialet. Detta gav dem 

även en chans att trycka extra på det de ansåg var viktigt att framhålla och även kunna 

stryka sådant de ansåg var oväsentligt. Detta tillvägagångssätt anser vi har stärkt 

trovärdigheten i det empiriska materialet. 

  

2.3.2. Källkritik 

 

Vi inser vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt till den datainsamling som har gjorts. 

Vi är medvetna om att vi begränsat vårt empiriska material då vi avgränsat oss till att 

utföra vår studie i enbart tre förvaltningar. Likaså är vi införstådda med att vi omedvetet 

kan ha påverkat våra respondenter vid de intervjuer som har gjorts och risken finns att 

detta kan avspeglas i vårt resultat.  

När det gäller vår litteraturinsamling har vi gjort ett omfattande urval av den mängd som 

finns skriven inom ledarskapsområdet. För att få en så aktuell bild som möjligt av ledar-

skapsområdet har vi valt att använda oss till största delen av litteratur som inte är äldre än 

tio år. Samtidigt är vi medvetna om att den litteratur som vi valt ändå begränsar oss då det 

säkerligen finns betydligt fler relevanta teorier inom området som kan ha gått oss förbi. 
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3. Chefernas ledarskap i Gislaveds kommun 
 

I detta kapitel framgår hur medarbetarna uppfattar chefernas ledarskap i Gislaveds 

kommun. Inledningsvis förs ett resonemang kring om det finns några skillnader med att 

vara chef och att vara ledare. Vi återger här medarbetarnas tankar, samt vad litteraturen 

säger. Därefter följer en diskussion kring det offentliga chefskapet/ledarskapet och hur 

detta har influerats av det privata näringslivet. Detta leder till en reflektion kring vikten 

av att skapa en gemensam värdegrund och vad medarbetarna har för tankar kring detta. 

Avslutningsvis diskuteras förmågan av att kunna anpassa sitt ledarskap efter arbets-

gruppens behov. Medarbetarnas tankar och åsikter framgår löpande genom citat i texten. 

 

3.1. Chef vs. Ledare 
 

I denna studie har det uppmärksammats att medarbetarna i Gislaveds kommun skiljer på 

begreppen chef och ledare. Det som de flesta förklarar skillnaden med är att en ledare är 

en personlighet och att en chef är en titel, något som du anställs för. 

  

…en ledare är du, som får med sig människor oavsett titel… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

…en chef är en titel, en ledare är du… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Vår studie visar att flertalet av respondenterna inte anser att deras chef är någon bra 

ledare. De menar att cheferna inte har de rätta ledaregenskaperna och därför inte får 

medarbetarna med sig, utan att de endast är beslutsfattare och administratörer. 

 

 …det blir inte bra med chefer utan ledaregenskaper… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Rollen som ledare beskrivs på olika sätt av medarbetarna. Ett flertal menar att en ledare 

engagerar sig mer i sin personal och lyckas få medarbetarna med sig för att arbeta mot 

gemensamma mål. En medarbetare beskriver ledarrollen på följande sätt: 

 

…ibland får en ledare gå bakom sin personal och “pötta på”, ibland gå jämte och dra 

det tunga lasset tillsammans med sin personal och ibland gå framför och dra lite… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 
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Det framgår tydligt att medarbetarna skiljer på begreppen chef och ledare. Även ett flertal 

författare menar att det är skillnad på dessa begrepp. Hagström (1990) väljer att dela in 

begreppet “chef” i två underrubriker, Ledarskap och Chefskap. Ledarskapet har 

underordnade medarbetare som följer sin ledare. Lyckas chefen att få efterföljare så är 

detta ett tecken på att han/hon har förutsättningar för att bli en ledare, enligt Hagström 

(1990).   

Ekstam (2002) beskriver att chefskap är en position som en person kan bli tilldelad, något 

som är delegerat uppifrån, ett ledarskap däremot måste du förtjäna. Han menar även att 

en befattningstitel är i dagens samhälle inget märkvärdigt, utan istället handlar det om 

vilka egenskaper personen ifråga har och att det är detta som avgör hur ledarskapets 

framgång blir.  

En del av medarbetarna påstår att det i dagsläget redan finns naturliga ledare och att dessa 

borde lyftas mer istället för att anställa chefer som inte är några naturliga ledare. Att hålla 

sig inom organisationen för att få en mer enhetlig ledning är önskvärt för någon, medan 

någon annan anser att kommunen borde satsa mer på personer från näringslivet som 

oftast har andra värderingar. Medarbetarna anser att det i vissa förvaltningar bedrivs ett 

chefskap medan det i någon annan förvaltning handlar om ett ledarskap, vilket medar-

betarna har olika åsikter och erfarenheter av.  

 

…min chef är fruktansvärt duktig på sitt jobb, men han/hon har inte ledaregenskaperna… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

…för att bli en bra chef  måste du vara en bra ledare, det är inte säkert  att du är det för 

att du är en superbra handläggare…  

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Studien visar att medarbetarna anser att deras chefer behöver utveckla sitt ledarskap då 

detta skulle medföra en bättre arbetssituation. I den privata sektorn är ledarskapet 

dominerande och Tengblad (2006) menar att detta är något som influerat den offentliga 

sektorn. Vi diskuterar detta vidare i nästa avsnitt och delger medarbetarnas tankar kring 

detta. 

3.1.1. Offentligt chefskap och ledarskap 

 

De flesta respondenterna i studien har någon form av erfarenhet av den privata sektorn 

och kan därmed jämföra detta med att arbeta inom det offentliga. Medarbetarna anser att 

det oftast inom den offentliga sektorn är ett chefskap som bedrivs och att det är mer 

vanligt med ett ledarskap inom det privata. 

  

…det måste få vara okej att visa att man bryr sig om sin personal… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Skillnaden de tycker att de ser är att det satsas mer på personalen i det privata än vad det 

görs i den offentliga sektorn. 
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Tengblad (2006) menar att medarbetarna i den offentliga sektorn ofta ser det privata 

näringslivet som en idealiserad arbetsplats. Detta kan då medföra att de egna styrkorna 

förbises och de positiva särdragen inom den offentliga sektorn inte framhävs.  

Tullberg (2003) gör likartade paralleller och poängterar att det är skillnader mellan 

offentligt och privat. Hon hänvisar till attitydundersökningar som har gjorts med 

medarbetare vilka visar på ett resultat att anställda inom den privata sektorn är mer 

tillfreds med ledningen än de anställda inom de offentliga verksamheterna.  

Historiskt tillämpas huvudsakligen förvaltningskunskap, politik och juridik inom den 

offentliga sektorn, medan det i den privata sektorn är ekonomi, management och 

ledarskap som är de dominerande nyckelorden. Tengblad (2006) menar att i dagsläget har 

de offentliga ledarna blivit alltmer influerade av de inom det privata näringslivet, vilket 

innebär att de numera strävar efter att arbeta på ett likartat sätt. Detta medför att 

medarbetarna lärt sig mer av det privata ledarskapet och nu ställer dessa krav på de 

offentliga cheferna, vilket har resulterat i att den offentliga sektorn har kommit att bli mer 

lik den privata.  

Den privata sektorns föreställningar om chefsideal har introducerats som ett alternativ till 

det ursprungliga förvaltningschefskapet. Från att ha haft en position som handlar om att 

fatta beslut och vara en skicklig administratör, till att nu framstå som en visionär 

förändringsledare som strävar efter en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig 

verksamhet. 

Medarbetarna i Gislaveds kommun anser att många av cheferna lever kvar i det 

traditionella som enbart fokuserar på att fatta beslut och administrera istället för att se sin 

personal. Vår studie visar att medarbetarna i kommunen efterfrågar mer än bara denna 

sorts chefskap. Ett vanligt problem är att chefer på olika nivåer i organisationen inte har 

samma tolkning och förståelse av vilken ledarskapskultur som ska gälla, vilket innebär att 

de prioriterar på olika sätt och drar åt olika håll. Genom att bygga upp en 

organisationskultur och filosofi som genomsyrar hela organisationen kan det skapas ett 

stöd för kommunens chefer. 

 

3.2. Att skapa en gemensam värdegrund 
 

Det framgår i studien att chefernas ledarskap ser väldigt olika ut i Gislaveds kommun. 

Några är väldigt nöjda med den relation som de har till sin chef medan andra anser att det 

brister på många sätt i chefens ledarskap. Denna skillnad i kommunens ledarskap är något 

som upplevs som negativt av medarbetarna och de efterfrågar därför en gemensam 

värdegrund för chefernas ledarskap. De menar att alla som har någon form av 

chefsposition i de olika förvaltningarna bör ha samma riktlinjer att utgå ifrån för att det 

ska finnas en tydlig ledarskapskultur i kommunen.  

 

…det behövs ett gemensamt synsätt vad gäller ledarskapet i kommunen… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 
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Vissa medarbetare anser att chefskapet inte bör skilja mellan förvaltningarna, då det ändå 

är en och samma arbetsgivare. I dagsläget uppfattar flera medarbetare att organisationen 

spretar, då vissa chefer lever kvar i den gamla filosofin av vad ett chefskap i kommunen 

innebär, medan andra chefer har mer ledarkaraktär.  

Att arbeta med att skapa en stark organisationskultur är något som Normann (1992) 

menar är viktigt för att alla medarbetare ska kunna dra åt samma håll. Hans teori om 

service management är uppbyggd kring företagets kultur och filosofi och han menar att 

en framgångsrik chef bör ha förmågan att kunna genomsyra verksamheten med rätt 

värderingar för att en stark kultur ska kunna upprätthållas inom organisationen. Det gäller 

även att chefernas ledarskap bygger på en gemensam värdegrund, då en stark filosofi och 

företagskultur hjälper till att öka förståelsen för organisationens syfte så att alla chefer 

inom organisationen arbetar mot ett gemensamt mål (Normann 1992).  

 

… ett erfarenhetsutbyte emellan förvaltningarna för att diskutera ledarskapsfrågor  

vore önskvärt för att alla ska kunna dra åt samma håll… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Det framgår i studien hur viktigt medarbetarna anser det är med gemensamma 

värderingar och tankesätt när det gäller chefernas ledarskap i kommunen. Koestenbaum 

(1994) beskriver i sin ledarskapsfilosofi ett sätt att tänka kring ledarskapet som innebär 

att fyra huvudstrategier måste utvecklas för att det fulländade ledarskapet ska uppnås, 

nämligen realism, vision, mod och etik.  

Den realistiska chefen agerar inte på känsla utan har förmågan att fatta rationella beslut 

baserade på fakta. Det handlar om att vara objektiv och att se realistiskt på de 

omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten som till exempel lagar, ekonomi, 

människor och omgivande kulturer (Koestenbaum 1994).  

Det visionära sättet att tänka innebär att chefen är innovativ och kreativ. Denne kan 

överblicka helheten och se de mänskliga möjligheterna i ett bredare perspektiv. Det 

handlar även om att kunna se de långsiktiga målen, samtidigt som det måste ageras här 

och nu för att slippa reagera i efterhand (Koestenbaum 1994). Vilka kunskaper och 

kompetenser måste finnas i organisationen och vilka utvecklingsinsatser krävs för att 

kunna möta framtiden på ett bra sätt? För att kunna leda och hantera det som kommer att 

ske i morgon måste det funderas över detta redan i dag.  

Den modiga chefen är självständig, vågar ta risker och agerar istället för att parera. Att 

tänka modigt kan medföra en viss rädsla, till exempel vid svåra beslut, men denna chef 

inser att ett visst mått av ångest faktiskt gynnar utvecklingen (Koestenbaum 1994). Att 

tänka modigt kan till exempel innebära att våga rekrytera personer som inte tänker som 

de befintliga medarbetarna, för att på det sättet gynna verksamhetens utveckling. Det 

innebär även att våga stå upp för sin personal, vilket flera av medarbetarna känner att 

deras chef inte gör i den utsträckning som de önskar. 
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Det etiska tänkandet handlar om att alla människor är värdefulla. Ur ett ledarperspektiv 

innebär detta att vara handledare, både för enskilda medarbetare och arbetsgrupper, för att 

skapa ett bra samspel. Den etiska chefen ser som sin uppgift att utbilda och utveckla sina 

medarbetare och ser detta som en investering, inte en kostnad. Chefen har även en 

förmåga att se på omgivningen ur andras perspektiv (Koestenbaum 1994). Ryktet om 

verksamhetens sätt att utveckla och ta hand om sin personal sprids ofta väldigt snabbt och 

bidrar till organisationens attraktivitet. Att se potentialen i varje medarbetare och utveckla 

varje individ efter var och ens förutsättningar är en tanke som medarbetarna anser att 

deras chefer bör anamma mer. Alltför många anser att cheferna i dag inte satsar 

tillräckligt på medarbetarnas personliga utveckling. 

Enligt Koestenbaum (1994) uppnås det idealiska ledarskapet först när alla dessa 

ovanstående fyra strategier är fullt utvecklade. Tankesätten kräver dock olika 

chefsegenskaper som kan vara svåra att uppfylla, men den teoretiska utgångspunkten kan 

ändå utgöra den gemensamma värdegrund som behövs för att ge ett stöd för chefen i sin 

ledarskapsroll. Att ha en gemensam värdegrund för ledarskapet utgör en god grund, 

utöver detta bör chefen ha förmågan att känna av arbetsgruppen och de enskilda 

individerna för att kunna anpassa vilket ledarskap som är lämpligast för den situation som 

råder. Vi diskuterar detta vidare i nästa avsnitt.  

 

3.3. Förmågan att kunna anpassa ledarskapet 
 

För att medarbetarna ska känna att chefen är en framgångsrik ledare bör han/hon ha 

förmågan att kunna anpassa sitt ledarskap. Denna studie tar hjälp av Hersey och 

Blanchards (2000) modell för att kortfattat illustrera hur cheferna i Gislaveds kommun 

agerar i olika situationer.  

 

Figur 1: Det situationsanpassade ledarskapet 
 

 
 

Källa: Omarbetning av Hersey & Blanchard (2000:277). 

Det situationsanpassade ledarskapet anpassas beroende på gruppens mognad. Är gruppen 

omogen, som till exempel kan bero på nya arbetsuppgifter eller nyanställningar, krävs en 
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styrande hand från chefen. När gruppen är mogen och har arbetat under en viss tid och är 

mer eller mindre självständiga lämpar sig ett mer delegerande ledarskap (Lindmark & 

Önnevik 2006). 

Något som har uppmärksammats i studien är avsaknaden av tydlighet. Alla chefer kan bli 

bättre på detta och även de medarbetare som är positivt inställda till sin chef önskar 

ytterligare tydlighet. Det har framkommit att de flesta medarbetarna anser att 

arbetsbeskrivningarna är otydliga vilket leder till osäkerhet. Någon menar att det tas för 

givet från chefens sida att medarbetarna ska förstå vad de ska göra men att det inte alltid 

är så självklart. Därför efterfrågas ibland en mer styrande hand från chefen för att det inte 

ska uppstå några missförstånd eller oklarheter.  

Den styrande chefen visar tydligt vilka mål som finns och prioriteringar på dessa. 

Han/hon ger tydliga besked om vad som förväntas av medarbetaren och har en hand med 

i spelet hela tiden. Ibland behövs direktstyrning och struktur för att medarbetarna ska 

känna en större trygghet på sin arbetsplats (Lindmark & Önnevik 2006). 

Det coachande ledarskapet i Gislaveds kommun är varierande, men de flesta av 

respondenterna till studien önskar mer feedback och respons. För att medarbetarna ska 

känna att de utvecklas och även är delaktiga i verksamhetens utveckling behövs ett mer 

uppmuntrande ledarskap, som är anpassat för varje enskild individ, för att förstärka 

engagemanget i arbetet.  

När gruppens sammanhållning och kunskap ökat kan chefen övergå från ett styrande till 

ett mer coachande ledarskap. I detta skede handlar chefens roll om att sälja in de 

värderingar och beslut som gäller samtidigt som gruppen har en större förmåga att 

ifrågasätta chefen (Lindmark & Önnevik 2006). 

Studien visar att det finns vissa brister i chefernas stödjande roll. Medarbetarna anser att 

det är en otydlig struktur i ledningsrollerna vilket resulterar i att det stöd och de resurser 

som många gånger skulle behövas uteblir eftersom chefen ibland inte vågar stå upp för 

sina medarbetare. Lindmark och Önnevik (2006) menar att allt eftersom gruppens 

mognad ökar är det lämpligt att byta till en samrådande och stödjande ledarstil. Chefen 

drar i detta skede nytta av medarbetarnas samlade kunskaper som finns i gruppen. 

Han/hon stöttar medarbetarna samt försöker förse dem med de verktyg och resurser som 

behövs för att kunna uppnå de idéer och förslag som finns. Chefen fungerar som ett 

bollplank där medarbetarna kan komma och utveckla sina idéer tillsammans med chefen. 

Studien visar att den stödjande chefen delvis finns och att medarbetarna kan komma med 

idéer och förslag som mottas bra av de flesta chefer. Problemet är dock att det oftast inte 

kommer vidare, utan chefen ryggar tillbaka av olika anledningar.  

Många av medarbetarna i Gislaveds kommun arbetar med frihet under ansvar vilket 

innebär att många är självgående i sitt arbete. Det som flera önskar är att de ändå skulle 

vilja ha en mer delegerande chef för att få utmaningar och krav i arbetet vilket skulle 

gynna den personliga utvecklingen. 

Den delegerande chefen förlitar sig på sin personal och låter dem arbeta självständigt 

utifrån målstyrning. Chefen delegerar till sina underställda och fungerar främst som 

bollplank och en resurs som finns tillhands vid behov. Verksamhetens mål utarbetas i 
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samråd med de anställda och chefen ser därefter till att gruppen får de resurser som de 

behöver för att på sitt egna sätt nå målsättningen (Lindmark & Önnevik 2000).  

Studien visar att medarbetarna har olika behov beroende på hur situationen ser ut för det 

specifika tillfället. En anpassning av ledarskapet gör att det skapas ett positivt 

arbetsklimat och att verksamheten ständigt utvecklas till det bättre. För att lyckas med 

detta måste chefen ha förmågan att läsa av den enskilda individen och arbetsgruppen som 

helhet. Vi diskuterar detta vidare i nästa avsnitt. 

 

3.3.1. Chefen och arbetsgruppen 

 

Lindmark och Önnevik (2006) poängterar vikten av att ha goda kunskaper om arbets-

gruppen och dess utveckling. Författarna påstår att detta är en förutsättning för att chefen 

ska kunna utöva ett väl fungerande ledarskap och kunna förstå och förändra organisa-

tionsbeteenden. Chefen måste delta i den ständigt pågående organiseringsprocessen där 

verksamhetens mening och innehåll utmejslas. Istället för att försöka direktstyra ligger 

chefens kompetens i att ha förmågan att kunna påverka och regissera samspelet mellan 

medarbetarna. En stark gemenskap och sammanhållning i gruppen gynnar verksamhetens 

effektivitet.  

För att skapa en god laganda är det av betydelse att informationsflödet fungerar. För lite 

information leder ofta till feltolkningar och onödiga missförstånd. Denna studie visar att 

informationen i Gislaveds kommun förmedlas antingen via e-mail eller öga mot öga. 

Ibland har det hänt att vissa medarbetare fått information i efterhand, exempelvis via den 

lokala tidningen, vilket inte är något som uppskattas. Överlag känner trots allt 

medarbetarna att den information som de får av sina chefer är tillräcklig. Det är även av 

stor vikt att medarbetarna känner delaktighet och har en förståelse för helheten och vad 

som sker i verksamheten. Ett öppet och ärligt klimat gör att de anställda vågar tillföra 

sina egna idéer och förslag vilket gynnar gruppens utveckling (Lindmark & Önnevik 

2006).  

Medarbetarna i dagens samhälle ställer numera andra krav på sina chefer. Ahltorp (2002) 

beskriver tre olika karaktäristiska egenskaper som chefen bör ha för att lyckas skapa en 

väl fungerande arbetsgrupp. 

 

Chefen - Visionären 

Att en organisation arbetar mot samma mål och att chefer inte arbetar för sin egen 

framgång är en viktig faktor. Om alla i ledningen drar åt samma håll kommer detta även 

avspeglas hos medarbetarna. Visioner, såväl långsiktiga som kortsiktiga, är viktiga att ha 

för en organisations framgång. 

 

…min chef är en visionär, absolut. Ser alla möjligheter, vilket man måste bromsa 

ibland… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 
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Chefen - Teambyggaren 

Chefen måste ha förmågan att kunna se vilka team som lämpar sig bäst ihop och kunna 

sätta ihop dessa. En sådan chef är rollmedveten, då chefen känner till varje medarbetares 

styrkor och svagheter. När medarbetarna får arbeta ihop i goda team och uppnår resultat 

så känner de att de utvecklas, vilket chefen ska främja. En teambyggare är en god 

människokännare (Ahltorp 2002).  

 

…min chef har inte den sociala kompetensen… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Flera av medarbetarna i studien menar att deras chef inte är någon bra människokännare 

och inte har förmågan att känna av arbetsgruppen. De önskar att chefen skulle ha mer 

social kompetens. 

 

Chefen - Föredömet 

Etik och moral och personlig integritet är önskvärt för att vara ett föredöme för sina 

medarbetare. Att agera som en mentor som inte är rädd för att dela med sig av sina 

erfarenheter eller ta tag i konflikter som uppstår är föredömligt enligt Ahltorp (2002). Ett 

konstruktivt förhållningssätt lämpar sig bättre än ett destruktivt. 

 

…jag vill ha en professionell chef, som tar tag i saker… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Det vi har sett i vår studie är att medarbetarna i Gislaveds kommun mer eller mindre 

efterfrågar alla dessa tre karaktäristiska chefsegenskaper. Ahltorp (2002) vill tydliggöra 

att chefer måste vara medvetna om deras egna förhållningssätt och vad omvärlden 

efterfrågar och sen kunna anpassa sig på lämpligaste vis. Det finns många faktorer som 

spelar in och kraven på cheferna förändras i takt med omvärldens förändringar. Att ha 

förmågan att anpassa sitt ledarskap efter gruppen och de enskilda medarbetarnas 

förutsättningar är något som chefen bör lyckas med för att nå framgång (Ahltorp 2002). 

 

3.5. Sammanfattning 
 

Vi har konstaterat att ett kommunalt chefskap ser annorlunda ut i dag, eftersom det har 

blivit influerat av det privata näringslivet. Detta har medfört att de anställda inom 

offentlig sektor har börjat ställa andra krav på sina chefer som ledare. 

Vår studie visar att medarbetarna i Gislaveds kommun anser att det finns en skillnad 

mellan att vara chef och ledare. De flesta anser att deras chefer behöver utveckla sitt 

ledarskap då detta skulle bidra till ett bättre arbetsklimat och skulle medföra att de i större 

omfattning skulle få med sig sin personal.  
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Att ha kompetensen inom sitt yrke betyder inte att du har ledaregenskaperna, det är något 

som är personligt och individuellt. Vissa får med sig en grupp medan andra går vägen 

fram själva. Studien visar att det efterfrågas en väl utformad, gemensam värdegrund som 

kan utgöra ett stöd för kommunens chefer.  

Vi har även i kapitlet fört en diskussion kring chefen och arbetsgruppen och vikten av att 

kunna anpassa sitt ledarskap. Att kunna läsa av andra människor är en egenskap som 

tyder på ett bra ledarskap.  

För att bli en framgångsrik chef krävs enligt Ahltorp (2002) att denne har vissa 

egenskaper. Vi kommer i nästa kapitel titta närmare på vad som motiverar medarbetarna 

till att känna arbetsglädje och trivsel på arbetsplatsen. 
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4. Motiverade medarbetare – nyckeln till framgång? 
 

I detta kapitel kommer vi att föra ett resonemang kring vad som motiverar medarbetarna i 

Gislaveds kommun till att utföra ett bra arbete och trivas på arbetsplatsen. Vi kopplar 

deras tankar och åsikter till relevant teori för att öka förståelsen av vad de saknar och 

efterfrågar. Medarbetarnas tankar och åsikter framgår i citat löpande genom texten. 

 

4.1. Personalen som tillgång 
 

I denna studie framkommer det hur viktigt medarbetarna i Gislaveds kommun anser att 

chefens engagemang och intresse är för att de ska känna tillfredsställelse och motivation 

för sitt arbete. Synpunkterna skiftar kring huruvida deras chefer bidrar till att inspirera 

och motivera dem för deras arbete eller inte. Någon menar att chefen inspirerar genom att 

vara positiv och att vara sig själv. Små uppmuntrande kommentarer skapar motivation 

och trivsel på arbetsplatsen. Att chefen ger tydliga arbetsinstruktioner och förklarar varför 

saker och ting ska göras är också något som medarbetarna anser ger inspiration och lust 

att sätta i gång och utföra ett bra jobb. Likaså att chefen finns där för att bolla tankar och 

idéer är något som skapar inspiration.  

 

…är det så att jag vill ha svar på nånting så finns chefen där och lämnar synpunkter och 

tankar på det som jag har, antingen så blir det stopp eller så kan jag arbeta vidare på 

det...  det är ett sätt att inspirera, att jag kan lämna halvfärdiga tankar ifrån mig… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Andra är mer tveksamma till om chefen motiverar och inspirerar dem överhuvudtaget. 

Flera upplever att cheferna inte lägger den tid de borde på sin personal och att det finns 

brister i ledarskapet som gör att motivationskraften uteblir. Någon anser att det brister i 

den sociala kompetensen och att chefen kanske försöker, men att det ofta inte blir 

speciellt övertygande. En del menar att chefen sällan finns i närheten och i vissa fall har 

denne heller inte tillräcklig kunskap om det arbete som medarbetarna utför, därför blir det 

svårt att känna inspiration och motivation från chefen. 

 

…det hänger ihop med att chefen inte riktigt har koll på vad vi gör. Chefen har svårt att 

inspirera när han/hon liksom inte vet vad han/hon ska göra… man ser ju inte chefen så 

ofta…. 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Lindmark och Önnevik (2006) menar att alla organisationer är beroende av sin personal 

och chefens ansvar ligger i att kunna motivera och utveckla de anställda. Om en 

organisation ska nå framgång bör det därför satsas mer på humankapitalet. Human 

Resource Management (HRM) handlar om den del i ledarskapet som fokuserar på de 

anställdas roll i organisationen. Eftersom medarbetarna är en viktig resurs som alla 

verksamheter är beroende av kommer ett strategiskt HRM-arbete alltid att vara aktuellt 
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och betydelsefullt, menar författarna. Att arbeta med HR-frågor handlar om att ta tillvara 

på och utveckla de mänskliga resurserna i organisationen, för att skapa en effektiv 

organisation och bli en attraktiv arbetsgivare. För att lyckas med detta måste personalidén 

integreras med verksamhetsidén och personalutvecklingen måste lyftas upp till en 

strategisk fråga i verksamheten.  

Christensen och Kreiner (2009) använder en metaforisk beskrivning där ledarskapet ses 

som en trädgårdsmästarroll. Forskarna menar att chefen liksom trädgårdsmästaren ska så 

fröna, vattna och förse sina medarbetare med näring, och till sist intresserat iaktta hur det 

växer och blommar utan att känna rädsla för att personalen ska växa högre och bli mer 

blomstrande än de själva. För att lyckas med detta krävs att ledarskapet förvaltas på ett 

sätt där personalen ses som en viktig tillgång. 

För att förstå idén med Human Resource Management och vad de tre olika nyckelorden 

står för ges en kort beskrivning nedan. 

Human: är den del av begreppet som handlar om att se människan som en social och 

psykologisk varelse med olika behov och känslor. Med detta synsätt förstår vi hur viktigt 

det är att stimulera och motivera de anställda för att få en bra arbetsprestation.  

Det handlar också om hur den mänskliga resursen på bästa sätt kan tränas och utvecklas 

för att effektivisera verksamheten. Detta innebär att se och utveckla varje enskild individ 

utifrån dennes egen arbetssituation och förutsättningar. Den unika lösningen kan till 

exempel handla om att utveckla den anställdes teoretiska och praktiska kunskaper, öka 

förståelsen för organisationen som helhet för att få medarbetaren att se sin egen roll i ett 

större sammanhang, ge förbättrad kunskap om organisationskulturen eller utveckla 

individens ledarskapsförmåga. Utvecklingsinsatser innebär, förutom att medarbetarnas 

kunskaper höjs, även att de känner att chefen satsar på dem. En viktig motivationsfaktor 

för många medarbetare är känslan av att chefen ser dem och ger bekräftelse och 

uppskattning. Chefen fokuserar här på ett coachande ledarskap, att lyssna på sina 

medarbetare och att satsa på breda lösningar (Lindmark & Önnevik 2006). 

Resource: står för den del som innebär att chefen ser medarbetaren som vilken tillgång 

eller ekonomisk faktor som helst i balans- och resultaträkningen. Skillnaden ligger i 

synen på humankapitalet. Chefen kan till exempel välja att se en utbildningsinsats 

antingen som en kostnad eller en investering (Lindmark & Önnevik 2006). Chefen ser 

personalen som ett redskap och deras prestationer måste mätas och kontrolleras 

(Lindmark & Önnevik 2006). 

Management: behandlar det strategiska ledarskapet och framställs av Watson (1986) och 

Reed (1989) i fyra olika delar. De menar att en framgångsrik chef bör inneha kunskap om 

och behärska följande områden:  

1. Management som vetenskap, vilket lyfter vikten av att ha en god teoretisk kunskap om 

ledarskapet för att kunna analysera både det egna och medarbetarnas agerande. Att kunna 

kommunicera, hantera konflikter samt ha god kännedom om gruppen och dess utveckling 

är bra förutsättningar för att nå framgång.  

2. Management som ledarförmåga, som beskriver vikten av att ha den praktiska 

kunskapen att agera som chef. Förmågan handlar i grund och botten om chefens 

personlighet och hur denne lyckas att leda och arbeta under press samt att hantera 
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motstridiga åsikter och viljor. Karisma, engagemang och verbal förmåga är några viktiga 

personliga egenskaper sett ur ett chefsperspektiv.  

3. Management som politik, vilket visar på betydelsen av att som chef ha en känsla för de 

oskrivna reglerna inom verksamheten. Till exempel hur saker och ting ska utföras, vilka 

de informella kommunikationsvägarna är och vad som accepteras eller inte i organisa-

tionen. Har chefen en god förståelse för organisationskulturen och de oskrivna normerna 

ökar chansen att kunna påverka kulturen och därmed också besluten.  

4. Management som kontrollfunktion, som innefattar chefens förmåga att kontrollera och 

följa upp verksamheten. Organisationens struktur är viktig för att chefen ska lyckas, då 

det blir en omöjlig uppgift om organisationen har för stora avdelningar och arbetsgrupper 

(Lindmark & Önnevik 2006). 

Vår studie visar att flertalet av medarbetarna efterfrågar ett ledarskap som fokuserar mer 

på personalen och ser dess värde. De menar att de inte känner sig tillräckligt sedda av sin 

chef. De saknar chefens engagemang och bekräftelse och menar att cheferna bör lägga 

mer tid på sin personal och inte hålla på med så mycket annat.  

…han/hon måste lägga lite mer tid och bry sig om sin personal, det är hans/hennes jobb 

som chef... 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

…cheferna har inte alls det engagemanget i medmänniskorna…personalen är ju den 

största resursen man har, och den största kostnaden, det är ju den man måste jobba med 

och vara rädd om… och se till att den matas fram på ett sätt så att det fungerar så bra 

som möjligt, så att man trivs så bra som möjligt… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Chefens svårigheter med att hinna se och bry sig om varje medarbetare beror enligt vissa 

medarbetare på för stora arbetsgrupper. På ett par olika ställen i organisationen efter-

frågas därför en närmare chef med ett mindre antal medarbetare under sig för att chefen 

ska kunna engagera sig mer i varje anställd. 

 

…jag vill ha en fungerande chefsrelation… där jag kan gå till chefen och säga att: så här 

är det… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

På frågan om medarbetarna tycker att de får den feedback de behöver är det bara ett fåtal 

som är nöjda. De allra flesta svarar att de skulle vilja få mer respons av cheferna, efter-

som det är viktigt att få bekräftelse och konstruktiv feedback för att utvecklas i sitt arbete. 

 

…att man planerar och strukturerar upp att nu gör vi det här, sen stämmer vi av, att det 

här var bra gjort, men det här kunde du ha tänkt på… det får jag inte… chefen är inte 

tydlig med att säga vad jag kunde ha gjort annorlunda… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 
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Studien visar att några av medarbetarna tyvärr inte får höra någonting alls från chefen, 

varken bra eller dåligt, utan den respons som ges kommer oftast från de andra medar-

betarna eller andra som tar del av deras arbete. En återkommande synpunkt är hur viktigt 

medarbetarsamtalet är för att få en chans att diskutera sin egen roll i verksamheten och 

sina utvecklingsmöjligheter. Flera medarbetare känner dock att deras chefer inte priori-

terar dessa samtal. En del har erfarenhet av att medarbetarsamtalet ofta slås ihop med 

lönesamtalet, vilket inte uppskattas. Samtidigt menar en medarbetare att skulle han/hon 

be om ett samtal skulle han/hon säkert få det. 

 

4.2. Att våga delegera 
 

HRM handlar till stor del om långsiktiga satsningar på personalutveckling och relationer 

på arbetsplatsen, men som chef måste denne bedriva verksamheten med gott resultat även 

på kort sikt. För att lyckas med detta bör verksamhetsidén integreras med personalidén 

och chefen måste kunna balansera mellan ett relations- och uppgiftsorienterat ledarskap. 

För en chef på mellannivå innebär detta ett ökat decentraliserat ansvar för de mänskliga 

resurserna. Alla de specifika situationer och problem som uppstår i det dagliga arbetslivet 

måste lösas på bästa sätt och som chef gäller det att kunna se potentialen hos varje 

enskild medarbetare. Om chefen vågar släppa kontrollen och ge ett ökat ansvar till sina 

medarbetare kan deras kompetens bättre komma till sin rätt (Lindmark & Önnevik 2006). 

Flera av medarbetarna i Gislaveds kommun känner att de har en högre potential än vad de 

får användning av, vilket kan tyckas vara ett slöseri med resurser. I organisationen finns 

en tillgång av hela personalens samlade kunskaper och genom att dra nytta av dessa sker 

inga begränsningar. Det som i slutändan är avgörande för organisationens framgång är de 

konkreta handlingar som människorna i verksamheten utför i det dagliga arbetet. Chefens 

uppgift handlar därför inte om att direktstyra, utan mer om att regissera samspelet mellan 

medarbetarna och omvandla den gemensamma kunskapen till kompetenta handlingar 

som kan leda verksamheten i rätt riktning (Löwstedt 2002).  

Några av medarbetarna efterfrågar mer avancerade arbetsuppgifter för att utvecklas och 

känna större motivation för sitt arbete. De menar därför att det vore bra om vissa chefer 

vågade släppa ansvaret och delegera mer. På flera håll lyser det tydligt igenom en om-

tanke för cheferna genom att det finns ett önskemål om att de bör delegera mer för att 

orka med sitt chefsuppdrag och stanna kvar länge i organisationen.  

 

…chefen är väldigt ambitiös… många gånger är jag rädd att han/hon inte delegerar 

tillräckligt… vi har mycket kunnig personal… chefen skulle kunna låta mig göra mer 

kvalificerade saker som jag tycker att han/hon slösar sin tid med… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

…min chef är jätteduktig, jag uppskattar honom/henne jättemycket och jag tycker att 

chefen gör ett kanonjobb… men han/hon skulle behöva delegera mer… behöver släppa 

taget för att orka och lita på sina medarbetare att de faktiskt gör sitt bästa… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 
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Det ses mycket positivt på att få möjligheten att vidareutveckla sig på olika sätt. Studien 

visar att detta ser olika ut i organisationen. Någon är väldigt nöjd med hur chefen ger dem 

utrymme och stöttande för sin personliga utveckling i sitt arbete, då chefen ofta pushar 

för lämpliga kurser och betalar för dessa. För en del har det dock hänt att den kompetens-

utveckling som utlovats har runnit ut i sanden och inte blivit av. Några känner att den 

personliga utvecklingen inte prioriteras alls, vilket upplevs som en stor brist i ledarskapet. 

 

…jag tycker det är kul att ha mål i livet, att man går framåt… därför gillar jag tydliga 

riktlinjer… jag tycker inte att jag får det… jag har en väldig frihet, men det är kul att ha 

krav också, att man känner ett prestationskrav inom sig… jag hade gärna velat ha lite 

mer krav från min chef…  

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

…jag mår inte bra av att inte få utmaningar och stimulans… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

4.3. Vikten av tydliga arbetsprocesser 
 

Inom Human Resource Management är rekrytering, arbetsprocesser, utvärderingar, 

utvecklingsmöjligheter och belöningar för personalen viktiga områden. Hur hanteringen 

av dessa olika processer ser ut beror på hur verksamheten är organiserad, vilka mål och 

strategier som finns och hur omvärlden ser ut. För att få en tydlig överblick över hela 

HRM-processen använder Lindmark och Önnevik (2006) HR-cykeln (Fombrun, Tichy & 

Devanna 1984) som utgångspunkt. I denna modell är arbetsprocesserna centrala och de 

övriga stegen i HR-cykeln bygger på och kopplas till dessa. 

 

Figur 2: HR-cykeln 

(Fombrun, Tichy & Devanna 1984) 

Rekrytering 

och urval

Human Resource

Development

Belöning

UtvärderingArbetsprocessen

 

Källa: Lindmark & Önnevik (2006:69). 

 

För att få alla delarna i HR-cykeln att fungera krävs att cheferna ser sin personal som en 

viktig resurs och inte enbart som en kostnad. Vi har valt att fokusera extra på den del i 

HR-cykeln som handlar om arbetsprocesserna eftersom vår studie har visat på vissa 

brister på denna punkt. Arbetsprocesserna är centrala i HRM-arbetet och handlar om 

vilket arbete som ska utföras i organisationen, vem som ska utföra det och hur, när och 
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var det ska utföras. Det krävs väl uttänkta arbetsprocesser för att organisationen ska 

fungera på ett bra sätt och lyckas uppnå verksamhetsidén. Medarbetarna i Gislaveds 

kommun anser att det bör skapas en större tydlighet i uppdragen och att de bör få mer 

respons och bekräftelse på det arbete de utför.  

 

…jag tycker att en chef ska vara tydlig, att man sätter sig ner och går igenom att det här 

förväntar jag mig av dig att du ska lösa… jag saknar att det inte finns någon struktur… 

det gör att man glömmer saker… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

… chefen ska vara tydlig och stå upp för sin personal… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Denna otydlighet anser flera av medarbetarna är ett stort problem. När arbetsuppgifterna 

är oklara menar några att det är lätt att lägga onödig tid på uppgifter de egentligen inte 

behöver göra. Det medför också i vissa fall en stor osäkerhet när det gäller befogenheter 

och ansvarsområde, vilket även avspeglas i medarbetarenkätens resultat där mer än 

dubbelt så många helt felaktigt tror sig vara chefer. Detta fenomen kanske i många fall 

handlar om att vissa medarbetare, så kallade samordnare, utför rena chefsuppgifter fast de 

egentligen inte har befogenheter till det och därmed anser de sig också vara chefer. 

Flera av medarbetarna menar att ledningsstrukturen i kommunen är otydlig. Har perso-

nalen något de vill ta upp med sin chef innebär det ofta att de först ska gå till en samord-

nare som i sin tur förmedlar vidare till chefen. Erfarenheter av detta är att det bäddar för 

brister i kommunikationen och ger utrymme för cheferna att glida undan och lägga 

ansvaret på någon annan, antingen uppåt eller neråt i organisationen, vilket resulterar i att 

medarbetarna känner att ingen lyssnar på dem eller står upp för dem.  

  

…chefen vet inte riktigt vad han/hon har för ansvarsområde, så det blir lätt att det bollas 

problem emellan… istället för att ”jag bestämmer, jag är chef och då gör jag så här”. 

…det är oklart många gånger… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

…när det gäller övergripande personalfrågor så är det inte riktigt nå´n som vet… man 

tror hela tiden att någon annan har ansvar… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

De menar också att det är chefen som har ansvaret och om denne delegerar uppgifter 

måste han/hon vara tydlig med vad som är delegerat och själv ha en bättre koll på vilka 

olika ansvarsområden varje medarbetare har. 

 

…det skapas en osäkerhet när det inte finns tydliga regler för vad som gäller... 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 
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4.4. Medarbetarnas förväntningar på sina chefer 
 

Denna studie visar att flera av medarbetarna i Gislaveds kommun anser att deras chefer 

bör engagera sig och lägga mer tid på personalen än vad som görs i dag för att de ska 

känna motivation och arbetsglädje. De förväntningar som medarbetarna har på sina 

chefer handlar bland annat om att de ska vara tydliga i uppdragen, kunna visa empati och 

bry sig, finnas som stöd och stå upp för sina medarbetare även uppåt i organisationen. 

Dessa förväntningar uppfylls tyvärr inte i speciellt stor utsträckning.  

 

…om vi till exempel säger att vi har för mycket att göra så tar han/hon inte tag i det… 

Chefen säger att ”vi ska få de resurser vi behöver” och att vi ska lita på det, men det 

händer ingenting!!... .jag vill ha EN chef som är professionell och som förstår att när vi 

säger så här är det allvar och det måste man ta i… drömmen hade varit att få EN chef 

som verkligen ser oss, när det börjar bli för mycket, som kan stå upp för oss och kan se 

till exempel att vi ligger fel i lön, och när det finns behov av att anställa…  

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Det förväntas även att chefen ska ha visioner och driva verksamheten framåt. Att vara 

duktig på att kommunicera och delge information samt kunna hantera konflikter är också 

något som medarbetarna anser är viktigt. 

 

…jag har en känsla av att chefer i kommunen är väldigt konflikträdda, att de låtsas som 

att problemet inte syns och så finns det inte liksom… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Endast ett fåtal nöjda medarbetare anser att deras chefer är duktiga på att motivera och 

utveckla dem i sitt arbete.  

 

…jag har en mycket bra relation till min chef…Han/hon ser sin personal, lyssnar och är 

uppmuntrande: Tack, det var bra gjort! Oj, är du färdig redan!... .små saker som inte 

kostar chefen så mycket, men som betyder mycket för personalen… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

…han/hon ser och bryr sig, har en empati som är beundransvärd… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Detta visar på hur olika chefernas ledarskap kan se ut emellan förvaltningarna. Det är 

viktigt att den strategiska ledningen har en klar strategi över vad organisationen ska stå 

när det gäller HR-frågor, annars finns en risk att varje förvaltningschef utvecklar en egen 

strategi beroende på hur intresserade de själva är av dessa frågor. Detta kan till exempel 

resultera i att olika förvaltningar inte får lika mycket kompetensutveckling eller andra 

typer av personalsatsningar fastän de tillhör samma organisation. Chefen har ett ansvar 

att motivera och utveckla sin personal för att skapa en nöjd och effektiv personalstyrka. 
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Vad som är receptet för att lyckas med detta är något som det har forskats kring under en 

längre tid. Nedan presenteras Herzbergs (1966) motivationsteori som pekar ut olika 

behov som är viktiga för människans drivkraft och arbetstillfredsställelse. 

 

4.4.1. Motivationsfaktorer 

 

Herzberg (1966) delar in medarbetarnas olika behov i yttre och inre faktorer. De yttre 

faktorerna (hygienfaktorer) kan handla om fysisk miljö, lön, personalpolitik, arbetsvillkor 

och arbetsledning. Det räcker dock inte att enbart dessa behov tillfredsställs utan för att 

medarbetaren ska känna verklig trivsel måste det även tas hänsyn till de inre faktorerna 

(motivationsfaktorer) som till exempel utvecklingsmöjligheter och erkännande. 

 

Figur 3: Herzbergs tvåfaktorsteori 

(Herzberg , 1966) 

 

 

Källa: Lindmark & Önnevik (2006:36).  

 

Insatser som kan vara lämpliga att arbeta med för att täcka det yttre behovet kan till 

exempel vara: belöningssystemet, de anställdas arbetsbeskrivningar och villkor, rela-

tioner, ledarskapsutbildningar och att höja yrkets status genom att utveckla organisa-

tionen till en attraktiv arbetsgivare. Detta är faktorer för att undvika vantrivsel, men för 

att täcka medarbetarens inre behov kan chefen även behöva arbeta med karriärplanering 

samt utbildnings- och utvecklingsinsatser utifrån varje enskild individ, ge kontinuerlig 

feedback, låta medarbetaren vara delaktig i beslut, planering och genomförande, erbjuda 

medarbetarsamtal samt ge individuella stimulerande arbetsuppgifter utifrån de unika 

förutsättningar varje individ har (Lindmark & Önnevik 2006).  

I denna studie framgår att flera av medarbetarna i Gislaveds kommun inte får dessa inre 

motivationsfaktorer uppfyllda. De efterfrågar bland annat mer feedback, en större 
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delaktighet och bättre utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Medarbetarna visar 

tydligt att de vill att chefen ska bry sig mer om sin personal. Alla har de överseende med 

att deras chef har mycket att göra, men det är det där lilla som efterfrågas för att ge 

uppskattning för arbetet de utför. 

 

 …det är viktigt att få uppskattning för det arbete man gör… det lilla betyder mycket! Gör 

något extra för att vi har ansträngt oss… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

4.5. Sammanfattning 
 

Det som framgår i denna studie är att majoriteten av medarbetarna i Gislaveds kommun 

anser att deras chefer inte har förmågan att motivera dem för deras arbete. Alltför många 

känner att chefen inte har intresse eller engagemang för sin personal och det arbete de 

utför. Därför anser de allra flesta medarbetarna att deras chef skulle kunna förbättra sitt 

ledarskap på ett eller annat sätt. Vår studie visar att chefen skulle kunna vara mer synlig 

på arbetsplatsen och ge mer kontinuerlig feedback på det arbete som utförs. 

Medarbetarsamtalen ses som mycket viktiga, då det ger en chans att diskutera sin egen 

roll i verksamheten och sin personliga utveckling, men som tidigare nämnts anser flera 

medarbetare att dessa samtal inte prioriteras. 

Personalen efterfrågar även mer delaktighet i sådant som berör dem och verksamheten 

och att det ska införas mer struktur, tydliga uppdrag och planering i arbetet. Att skapa 

klara arbetsbeskrivningar gör att verksamheten kan effektiviseras och mycket osäkerhet 

kan reduceras eftersom varje medarbetare då vet vad som förväntas av dem och vad som 

ingår i deras uppdrag. Att det i vissa fall har visat sig att medarbetarna inte vet om de 

innehar en chefsroll eller ej är ytterligare en anledning till att gå igenom arbets-

processerna och skapa tydligare uppdrag för att undvika missförstånd.  

Önskemål för att medarbetarna ska känna en större arbetsmotivation, och som upprepats 

flera gånger av de flesta respondenterna, är att cheferna bör lyssna mer på sina anställda, 

ge bekräftelse och visa en större förståelse och intresse för dem och deras arbete. Detta 

bekräftas även i teorin då Herzberg (1966) menar att det är dessa faktorer som måste 

uppfyllas för att medarbetarna ska känna verklig motivation och arbetsglädje.  

Ett antal medarbetare är mycket nöjda med sina chefer och känner att de inspireras och 

har en väldigt bra relation till sin chef. Chefens personliga egenskaper spelar säkerligen 

en stor roll om denne ska lyckas bygga upp en fungerande relation, vilket bekräftas av 

några medarbetare som menar att det i deras fall brister i chefens sociala kompetens. 

Chefen bör kunna se till den specifika situationen och till varje enskild individ och så 

långt som möjligt försöka tillfredsställa dennes behov för att skapa en motiverad och 

engagerad personalstyrka. För att lyckas med detta bör, enligt medarbetarna, varje chef 

ha ett rimligt antal medarbetare under sig för att ha en chans att se varje anställd och 

dennes behov och kunna stå upp för sina medarbetare. Hur många medarbetare ett rimligt 

antal är kan givetvis diskuteras, men för Gislaveds kommun innebär detta i vissa fall att 

det kan behövas ytterligare ett chefsled för att skapa bättre förutsättningar för personalen.  
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5. Framtidens kommunala ledarskap 
  

I detta kapitel blickar vi framåt och diskuterar mer teoretiskt kring hur ett framgångsrikt 

ledarskap inom kommunen skulle kunna se ut. Vi börjar med att presentera resultatet av 

en studie kring ”Framtidens framgångsrika ledare” och vad som är i ropet just nu när det 

gäller kommunalt ledarskap. Därefter diskuteras betydelsen av att skapa ett kommunalt 

varumärke för att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Vidare följer medarbetarnas 

föreställningar om vilka chefsegenskaper de anser vara framgångsrika och som de skulle 

vilja se mer av i Gislaveds kommun. Detta resultat kopplas till tidigare forskning i ämnet. 

Avslutningsvis förs en diskussion kring vikten av att ta tillvara på kunskapen i 

organisationen och att sätta lärandet i system för att bidra till en hållbar samhälls-

utveckling. 

 

5.1. Struktur i tid och rum 
 

Kairos Future är ett internationellt forsknings- och konsultföretag som bland annat 

arbetar med framtidsforskning inom ledarskapsområdet. Under vintern 2006-2007 

genomförde de en omfattande undersökning, ”Framtidens framgångsrika ledare”, där det 

kartlades hur chefssituationen ser ut i ett flertal olika organisationer och vad som krävs 

för att de ska lyckas med sina uppdrag som chefer. Studien visar att framgångsreceptet 

kännetecknas, förutom av handlingskraft och engagemang, av struktur i tid och rum. 

Framgångsrika ledare har förmågan att skapa balans och struktur i arbetsgruppen. De som 

lyckas prestera bäst är de chefer som klarar av att skapa ett positivt arbetsklimat och en 

tydlighet i relationsrummet. I en organisation som präglas av en positiv kultur och tydlig-

het är det betydligt lättare att lyckas som chef, men vissa kan behöva hjälp och stöd för 

att bygga upp denna framgångsrika struktur. Därför föreslås att olika stödfunktioner bör 

finnas till hands och att genom utveckling och utbildning ge cheferna en chans att 

utvecklas i sin roll (Kairos Future 2011). 

 

5.1.1. Det transparenta ledarskapet 

 

De svåra frågor som påverkar kommunen på lång sikt i kombination med omvärldens 

snabba förändringar är en utmaning för dagens chefer. Kraven på kommunens chefer ser 

annorlunda ut i dag jämfört med för bara några år sedan och det har visat sig vara av allt 

större vikt att klara av att leda utifrån ett situationsanpassat ledarskap (se avsnitt 3.3). Det 

transparenta ledarskapet är en av de senaste utvecklingarna inom den offentliga sektorn. 

Detta innebär att alla kommunens chefer lever utifrån kommunens gemensamma 

värdegrund och det kommunala varumärket. Detta ledarskap präglas av ärlighet, äkthet 

och att leva i samstämmighet med sina värderingar. Genom att ha förståelse för att 

människor är olika skapas kunskap i hur chefen med ett personligt ledarskap kan leda 

sina medarbetare (Kairos Future 2011). Att skapa ett kommunalt varumärke som 

genomsyrar hela organisationen är något som många, både medarbetare och författare, 

anser är nödvändigt för kommunernas framgång. Vi diskuterar detta vidare i nästa avsnitt. 
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5.2. Kommunen som varumärke 
 

Genom att införa en tydlig värdegrund för chefskapet i Gislaveds kommun kan det skapas 

en god ledarskapskultur i kommunen. Denna kultur kan utgöra en del av det kommunala 

varumärket och bidra till organisationens attraktivitet. Spjuth (2006) anser att det är 

viktigt att forma kommunen som ett varumärke då det handlar om dess 

överlevnadsförmåga. Tillväxt är något som skapas på olika sätt. Det kan till exempel 

handla om nya invånare, turism eller företag som etablerar sig inom kommunen. För att 

få denna tillväxt måste kommunen på något sätt marknadsföra sig och locka till sig sina 

målgrupper (Spjuth 2006). Denna studie fokuserar på kommunen som arbetsgivare och 

hur chefskapet skulle kunna vara en faktor som spelar in för att locka till sig nya 

medarbetare till Gislaveds kommun. Flera av de medarbetare som deltagit i studien anser 

också att det är viktigt att marknadsföra kommunen. 

 

…kommunen som arbetsgivare borde vara ett föredöme för detta området… det skulle 

vara tydligt utåt för andra att om man jobbar i Gislaveds kommun så vet man att det är 

bra, att här bryr man sig om sin personal och här trivs man… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Spjuth (2006) menar även att kommuner bör ha en image som förknippas med just den 

specifika kommunen. När någon pratar om denna image så ska detta genast kunna 

associeras till exempelvis Gislaveds kommun. Om det finns gemensamma värderingar 

inom kommunen när det gäller chefskapet skulle dessa kunna utgöra en image som skulle 

avspeglas även för kommuninvånarna och inte enbart för de som arbetar inom 

kommunen. Ett varumärke ska innehålla alla de positiva associationer som finns och det 

ska inte endast vara reklam utan även vara gällande för och synas i handlingar. Spjuth 

(2006) påpekar att varumärket är så mycket mer än bara en logotyp och att de saker som 

gör kommunen attraktiv måste framhävas.  

Lovisa Jerdéus är konsult på rekryteringsföretaget Boardtalk och har många kommuner 

som uppdragsgivare. Hon menar att det finns en negativ stämpel på den offentliga 

sektorn, därför behöver kommuner och landsting arbeta mer med sina arbetsgivar-

varumärken för att lyckas locka kompetent personal för framtiden (Svd 21/3 2011). 

För att kunna skapa ett varumärke för kommunen krävs att det finns gemensamma 

värderingar och riktlinjer för kommunens chefer för att säkerställa att alla drar åt samma 

håll. Det finns många tankar kring hur ett framgångsrikt ledarskap skulle kunna se ut. I 

nästa avsnitt presenterar vi de ledaregenskaper som medarbetarna anser är betydande för 

ett lyckat framtida ledarskap och vi presenterar även vad tidigare forskning har visat i 

ämnet.  
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5.3. Ledaregenskaper för framgång 
 

Vår studie visar att cheferna i Gislaveds kommun behöver utveckla sina ledaregenskaper 

för att öka organisationens attraktivitet.  

 

…jag tror man skulle nå mycket längre om man vågade låta cheferna bli ledare… det 

måste vara okej att bry sig om och värdesätta  personalen, hur de mår, hur de jobbar, 

hur de trivs… och få resurser för att kunna hantera det… på sikt kommer det livsbe-

jakande ledarskapet vara mer ekonomiskt och gagna organisationen… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Genom att chefen är lyhörd, intresserad och engagerad i sin personal skapas ett betydligt 

bättre arbetsklimat, då personalen känner att chefen lyssnar och bryr sig om dem och inte 

allra minst står upp för dem och stöttar när det behövs. 

Någon tycker att det är viktigt att chefen är rättvis och behandlar alla lika, och tar sin 

egen chef som ett gott exempel på att det uppskattas av medarbetarna. Att inte vara 

konflikträdd utan våga ta tag i saker är också en viktig egenskap, enligt medarbetarna.  

Vissa medarbetare efterfrågar en mer pedagogisk förmåga hos cheferna för att de ska 

lyckas kommunicera ut vad som gäller till exempel ansvarsområden och befogenheter, då 

detta upplevs som otydligt. Chefen behöver även ha förmågan att skapa ett gemensamt 

språk för att undvika missförstånd.  

Många av medarbetarna lyfter vikten av att chefen bör ha den sociala kompetensen för att 

fungera som en bra ledare vilken kan få medarbetarna med sig i arbetet. Vissa menar att 

ledaregenskaper är något en person föds med och antingen finns egenskaperna där, eller 

inte. Ibland kan det hända att duktiga handläggare belönas med att få klättra i karriären 

och bli chef, men bara för att en person är duktig på sitt specifika område är det inte 

säkert att denne är en duktig chef, detta är ett helt annat uppdrag. En önskan från flera 

medarbetare är att lyfta de naturliga ledarna i organisationen. Att se de som redan har de 

rätta ledaregenskaperna för att få med sig personalen är kanske en enklare väg att gå för 

att organisationen ska uppnå ett framgångsrikt ledarskap. 

 

…tror inte att man från koncernledningen har varit rädd om de som faktiskt vill arbeta 

som ledare. De flesta som är kvar är chefer och de är inte duktiga på att ta hand om sina 

medarbetare. De är chefer av den gamla stammen, ekonomiska, skär ner tjänster… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

Studien visar att cheferna mer ser sina anställda som en kostnad och inte en tillgång. Ska 

det sparas dras det ner på personalen istället för att se hur denna tillgång kan utvecklas för 

att bidra till en långsiktig framgång. Att skapa en arbetsmiljö där personalen trivs kan till 

exempel ge ökade besparingar i form av minskad sjukskrivning och personalomsättning. 

Det finns mycket forskning kring ledarskap och vilka chefsegenskaper som anses vara 

framgångsrika. Kouzes och Posner (2007) gjorde en studie år 2002 där 75 000 
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medarbetare fick svara på frågan om vilka chefsegenskaper de ansåg skapade ett 

framgångsrikt ledarskap. Resultatet av deras studie visas i följande fem-i-topp lista: 

 

1. Visa vägen genom att vara en god förebild. Lev som du lär! 

2. Uppmuntra till nya idéer och forma en gemensam vision tillsammans med 

medarbetarna.  

3. Var innovativ och våga utmana de etablerade rutinerna. 

4. Gör det möjligt för andra att agera. Var ett stöd. 

5. Glöm inte att uppmuntra hjärtat. Resultat skapas även av glädje och entusiasm. 

 

Detta resultat ligger väl i linje med vad medarbetarna i Gislaveds kommun också anser 

vara vägen till ett bra chefskap. Att uppmuntra och engagera sig i sin personal genererar 

en positiv arbetsmiljö som i sin tur skapar en effektivare personalstyrka. Detta är något 

som medarbetarna anser att cheferna bör satsa betydligt mer på.  

Att göra det möjligt för andra att agera kan, som några medarbetare uttryckte det, handla 

om att förse sin personal med de resurser som de behöver för att de ska kunna utföra sitt 

arbete på bästa sätt. Samtidigt vill de känna chefens stöd i ryggen och veta att denne står 

upp för dem i alla lägen.  

Att chefen är visionär och vågar se utöver de fasta rutinerna för att på det sättet utveckla 

verksamheten ses också som positivt. Likaså att medarbetarna får känna en större delak-

tighet i hur arbetet ska utformas för att verksamhetens mål ska uppnås och att det finns en 

miljö som uppmuntrar till nytänkande. Alla känner inte riktigt att denna delaktighet finns. 

Genom att chefen är en god förebild kan denne lättare skapa de relationer till sina 

medarbetare som är förutsättningen för att kunna utöva ett bra ledarskap. Att det i många 

fall brister i chefernas ledarskap anser flera medarbetare beror på oförmågan att skapa 

dessa relationer.  

Att det satsas på den personliga utvecklingen är också något som medarbetarna i 

Gislaveds kommun anser är viktigt. Att se över den kompetens som redan finns i 

organisationen och vilken kunskap som kommer att behövas för framtiden är något som 

ingår i ett ledarskap för framtida hållbar utveckling. Hur organisationen hanterar och 

lagrar den samlade kompetensen är av stor vikt för verksamhetens framgång, vilket 

diskuteras vidare i nästa avsnitt. 

 

5.4. Kunskap och kompetens 
 

Under de kommande tio åren kommer en fjärdedel av Gislaveds kommuns medarbetare 

att gå i pension (Medarbetarenkät 2010). Detta gör att det finns en anledning att se över 

den kompetens som finns i verksamheterna och vilken strategi som ska användas för att 

lyckas hantera och behålla kunskapen i organisationen. 

En ökad förändringstakt i samhället, globaliseringen och den tekniska utvecklingen är 

några av de faktorer som bidragit till behovet av att hitta ett sätt att ta tillvara på organisa-
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tionernas samlade kunskap, därför växte begreppet Knowledge Management fram i 

företagsvärlden i början av 1990-talet. Konceptet handlar bland annat om hur 

organisationer lagrar, hanterar och sprider de kunskaper som finns i verksamheten. 

Tanken är att de kunskaper som finns hos medarbetarna i olika delar av organisationen 

ska komma andra till godo genom att de görs tillgängliga och sprids i verksamheten. Det 

viktiga är dock inte varje individs inneboende kompetens utan hur deras kunskap kan 

omvandlas till konkreta handlingar som gynnar företagets effektivitet och framtida 

utveckling. 

Forskare inom området menar att organisationens viktiga kompetenser utvecklas i det 

sociala samspelet mellan människors handlingar, den specifika verksamheten och dess 

organisationskultur. Att ta tillvara på företagets kunskaper och sprida dem i 

organisationen är inget nytt, men i dagens kunskapssamhälle handlar det om att den 

väsentliga kunskapen inte enbart finns hos experter och chefer, utan att den är spridd i 

hela organisationen hos alla medarbetarna (Löwstedt 2002). 

 

5.4.1. Att sätta lärande i system 

 

Det är viktigt att det finns en organisationskultur som medför en vilja av att dela med sig 

av sina erfarenheter och kunskaper för att på så sätt utveckla en gemensam kompetens i 

organisationen. Chefens ansvar ligger i att ge utrymme för och regissera detta samspel. 

Genom arbetsrelaterade berättelser hjälper de anställda varandra att reda ut och lösa de 

situationer som uppstår, samtidigt som det utvecklas en förståelse kring orsak och verkan. 

Det dagliga arbetet utgör en kontinuerlig organiseringsprocess där samspelet mellan 

medarbetarna bidrar till ett organisatoriskt lärande. Genom samtal och möten, såväl 

formella som informella, skaffar sig varje enskild medarbetare en bild av vad arbetet går 

ut på och hur det ska organiseras. Det är genom denna interaktion som kunskap för-

medlas och det kontinuerliga lärandet bidrar till att organisationen ständigt utvecklas och 

anpassas efter omvärlden. Konstruktiv feedback och insyn i varandras arbete är 

bidragande faktorer som gynnar lärandet i verksamheten och som gör att det bildas en 

gemensam kompetens i organisationen (Löwstedt 2002).    

Chefen bör även främja nytänkandet och kreativiteten i verksamheten genom att ge med-

arbetarna utrymme att komma med egna idéer och initiativ. Lyckas chefen med detta 

finns möjligheten att nya, mer effektiva arbetssätt kan växa fram. För denna utveckling 

krävs en arbetsmiljö där det är tillåtet att prova sig fram och att göra felsteg. Medarbe-

tarna måste våga testa nya idéer som kan leda till en förändring, annars är det lätt att 

fastna i gamla ineffektiva mönster. Genom att få prova sig fram sker det lärande och 

utveckling som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Erfarenheten från flera av medarbetarna i Gislaveds kommun är att när de presenterar en 

idé eller förslag för chefen visas ofta ett engagemang och intresse, men att det många 

gånger faller på resursbrist.  
 

…chefen tycker för det mesta att det är skoj, men samtidigt så ryggar han/hon, chefen vet 

att ingen har tid eller ork för det, bristande resurser… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 
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…chefen lyssnar ju, men sen om det händer nå´t, det är ju något helt annat… 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

En medarbetare upplever att de idéer och förbättringsförslag som framförs ofta tas som 

personlig kritik och att det inte är något som det uppmuntras till. Andra är mer positiva 

och tycker att det finns ett stöd. 

 

…ena stunden känner jag att chefen inte bryr sig över mig, men tar jag fram något bra 

och kommer med det så bromsar han/hon inte… då stöttar han/hon. 

(Medarbetare i Gislaveds kommun) 

 

5.5. Sammanfattning 
 

Det finns många teorier kring hur det framtida ledarskapet bäst ska utformas och vi har i 

detta kapitel diskuterat en del av de tankar som finns kring detta. Medarbetarnas före-

ställningar om ett chefskap som kan attrahera dem och skapa ett bättre arbetsklimat 

innebär att cheferna bör utveckla sina ledaregenskaper. Att engagera sig i sina medar-

betare och skapa en tydlig struktur är några saker som är viktiga för att få personalen med 

sig. 

Som ett stöd för kommunens chefer behövs en uttalad gemensam värdegrund som 

ledarskapet kan bygga på. Det transparenta ledarskapet innebär att som chef agera i 

samstämmighet med organisationens värderingar. Denna värdegrund bör genomsyra hela 

organisationen, även i det lilla, och utgöra det kommunala varumärket. För att framstå 

som en attraktiv arbetsgivare och stå sig i konkurrensen om den kompetenta personalen 

krävs att den offentliga sektorn jobbar hårdare med att marknadsföra sina varumärken. En 

organisation som i konkreta handlingar visar på ett ledarskap där chefen bryr sig om sin 

personal har goda förutsättningar för att klara detta, då verksamhetens nöjda medarbetare 

automatiskt kommer att sköta marknadsföringen. 

Att verka för en öppen, lärande organisationskultur där det finns en vilja att dela med sig 

av sina erfarenheter bidrar till ett utvecklande och lärande arbetsklimat som gynnar 

medarbetarnas motivation. Chefen bör kunna formulera ett gemensamt språk som visar 

meningsstrukturen. Det är även viktigt att ha språket för att kunna kommunicera både 

uppåt och nedåt i linjen för att skapa en samsyn på organisationen och dess omvärld och 

för att få medarbetarna att dra åt samma håll. Denna samsyn bidrar även till att det skapas 

en gemensamhetskänsla och en tillhörighet som ökar trivseln och arbetsglädjen.  
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel sammanför vi vad som framkommit i studien samt besvarar vår fråge-

ställning: Hur ser medarbetarna på chefernas ledarskap i Gislaveds kommun och vad är 

deras föreställning om det idealiska ledarskapet?  

Som nämndes inledningsvis (se 1.1) finns en handlingsplan för Gislaveds kommun där 

det framgår vad det ska strävas efter när det gäller ledarskapet för att kommunen ska 

framstå som en attraktiv arbetsgivare. Här finns en ambition att ledarskapet ska vara 

tydligt, samt att det ska stimulera och utveckla medarbetarna och verksamheten. Det sägs 

även att kommunen vill försäkra sig om att det alltid ska finnas goda ledare i 

organisationen. Vår studie visar att denna ambition ännu inte är uppnådd fullt ut och vi 

har därför pekat på olika ledaregenskaper som skulle behövas hos cheferna för att öka 

medarbetarnas trivsel och arbetsmotivation. Med utgångspunkt från dessa vill vi nu 

framhäva de riktlinjer som visat sig vara lämpliga som bidrag till utformningen av en 

chefspolicy i Gislaveds kommun.  

De riktlinjer som medarbetarna önskar som stöd för deras chefers ledarskap har vi valt att 

sammanfatta i tre viktiga nyckelord. Dessa handlar om chefens tydlighet, engagemang 

och tillgänglighet för sina medarbetare och illustreras med vår egen modell nedan. 

 

Figur 4: Riktlinjer 
 

 

 

 

Att chefen är tydlig är viktigt för medarbetarna i Gislaveds kommun. Det handlar om att 

vara tydlig i sin kommunikation och information. Lika viktigt är det att förmedla tydliga 

arbetsuppgifter som inte kan missförstås eller skapa osäkerhet i det dagliga arbetet. Att 

låta medarbetarna vara delaktiga i verksamhetens utveckling bidrar till att skapa ytter-

ligare tydlighet. Det är även av stor vikt att kommunen som arbetsgivare har en tydlig 

struktur över sin personal och vilka befogenheter var och en har. 

En engagerad chef har förmågan att visa empati och intresse för sin personal. Om chefen 

ser sin personal som en tillgång och förstår deras värde bidrar det till en större 

arbetsglädje för alla. Det handlar mycket om att chefen måste ha förmågan att bygga 

goda relationer för att kunna utöva ett bra ledarskap. Genom att ge konstruktiv feedback 
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till sina medarbetare gynnas den personliga utvecklingen. Regelbundna utvecklings-

samtal där personalen får chans att diskutera sin egen roll i verksamheten och hur denna 

skulle kunna utvecklas efter sina specifika förutsättningar är något som ingår i chefens 

uppgifter. Den engagerade chefen uppmuntrar även till nytänkande och agerar som 

bollplank när nya idéer och förslag behöver prövas. 

Att vara tillgänglig innebär att chefen finns till hands för alla medarbetare och att alla 

behandlas lika. Chefen är inte undanglidande utan står upp för sin personal och finns som 

stöd i alla situationer. Konflikter som kan uppstå behärskas av chefen som inte är rädd för 

att ta tag i problemen för att nå lösningar. 

Ovanstående är förslag på riktlinjer som medarbetarna anser bör finnas med vid 

formuleringen av en chefspolicy för Gislaveds kommun. För att kunna författa denna 

policy behövs givetvis fler perspektiv beaktas. Denna studie har dock endast fokuserat på 

medarbetarnas syn på ledarskapet idag och hur de anser att det skulle kunna förbättras för 

att tillgodose deras behov. 

Majoriteten av medarbetarna i Gislaveds kommun anser att deras chefer inte har 

förmågan att motivera dem för deras arbete. De har alla behov som de vill få tillgodo-

sedda för att de ska känna motivation och engagemang för sitt arbete. Chefen bör därför 

ha förmågan att se till varje enskild individ och så långt som möjligt försöka tillfredsställa 

dennes behov för att lyckas skapa ett positivt arbetsklimat. För att klara detta bör varje 

chef ha ett rimligt antal medarbetare under sig för att ha en chans att se varje anställd och 

dennes önskemål, därför har vi konstaterat att det i vissa fall inom kommunen behövs 

ytterligare ett chefsled.  

Det som utmärker medarbetarnas föreställning om det idealiska ledarskapet är en chef 

som har engagemanget och intresset för sina medarbetare och dess arbete. En bra chef 

bör enligt medarbetarna finnas tillgänglig och delta i den ständigt pågående 

organiseringsprocessen där verksamhetens mening och innehåll utmejslas och istället för 

att försöka direktstyra ligger chefens kompetens i att ha förmågan att kunna påverka och 

regissera samspelet mellan medarbetarna. Det gäller att kunna se kompetensen hos varje 

enskild medarbetare och omvandla dennes kunskap till kompetenta handlingar som 

gynnar verksamheten. Ansvar bör delegeras utefter varje specifik medarbetares förmåga, 

samtidigt som chefen står bakom och stöttar när det behövs.  

En av de viktigaste ledarskapshandlingarna kanske ändå är att ta sig tid att reflektera över 

sin situation för att kunna göra det möjligt att bryta etablerade mönster som inte fungerar, 

samt för att lyckas skapa en effektiv verksamhet och en positiv arbetsmiljö med 

motiverade och nöjda medarbetare. 

De anställda inom offentlig sektor har helt andra krav på sina chefer idag, jämfört med 

bara för ett antal år sedan, vilket beror på influenser från det privata näringslivet. Vi kan 

konstatera att de flesta av medarbetarna i Gislaveds kommun anser att deras chefer tillhör 

den gamla stammen av chefer som Tengblad (2006) benämner som beslutsfattare och 

administratörer. Denna traditionella syn på chefskapet innebär att de inte innehar de 

ledaregenskaper som krävs för att de ska få personalen med sig. Att vara chef är en 

formell roll som utgör grunden för möjligheten att utföra ett ledarskap, men det är inget 

som följer automatiskt. Ledarskapet är något som förvärvas genom att det skapas en god 

relation som bygger på genomtänkta etiska värderingar. Ett fåtal medarbetare anser att de 
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har en god relation till sin chef och att de är nöjda med sin chefs ledaregenskaper, men 

överlag brister det i chefernas ledarskap och förmåga att skapa gynnsamma relationer till 

sina medarbetare.  

Att chefernas ledarskap ser så olika ut i organisationen indikerar att det behövs en 

gemensam värdegrund som kan utgöra ett stöd för kommunens chefer och bidra till att 

det skapas en god ledarskapskultur i kommunen. Chefens roll har på den senaste tiden 

förändrats från expert till coach och lagspelare. Förr hade chefen ofta ett övertag genom 

sin expertis och tillgång till information, men i dagens kunskapsorganisationer har de 

många gånger inte mer kunskap än sin underställda personal. Därför handlar chefernas 

framgång i dag mer om hur väl de lyckas att locka fram det bästa ur medarbetarna. En 

utgångspunkt för att klara detta är att skapa ett attraktivt arbetsklimat som bygger på 

gemensamma värderingar. 

Vi har även konstaterat att den offentliga sektorn behöver jobba hårdare med att 

marknadsföra sina varumärken. En stark ledarskapskultur kan vara en viktig del i detta 

varumärke som kan bidra till att organisationen framstår som en attraktiv arbetsgivare. 

Att marknadsföra kommunen som en arbetsplats där personalen ses som organisationens 

viktigaste resurs anser vi skulle kunna öka organisationens attraktivitet. Det skulle även 

kunna bli ett kommunalt varumärke som varje medarbetare kan vara stolt över. 
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Bilaga - Intervjufrågor 
 

 

1. Är det tydligt vem som är din närmsta chef? 

 

2. Finns det fler chefer i din förvaltning? Tycker du att de är för många/för få? 

 

3. Anser du ledningsstrukturen är tydlig? Om inte, förklara… 

 

4. Är det tydligt vilka befogenheter varje chef har? (Din chef har). 

Om inte, är det något som du känner är viktigt att veta?  

 

5. Tycker du att du har en bra relation med din chef? 

 

6. Hur ofta träffar du han/hon? 

 

7. Hur informerar din chef dig om sådant som berör dig? Får du den informationen 

du behöver? Får du höra något i efterhand? 

 

8. Känner du till de mål och riktlinjer som är uppsatta för den avdelning du arbetar 

i? 

 

9. Vad har du för förväntningar på din chef? 

 

10. Uppfyller din chef de förväntningarna? 

 

11. Om du får benämna din chef med tre ord, vad skulle de vara? 

 

12. Ser du någon skillnad på en chef och en ledare? 

Om ja: Kan du förklara den skillnaden? 

 

 

13. Anser du att din chef kan förbättra sitt ledarskap? 

 Om ja: på vilket sätt då? 
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14. Känner du att din chef ger dig utrymme och stöttande för din personliga 

utveckling i ditt arbete? 

 Ja: Utveckla hur… 

 Nej: Skulle du vilja det? Och i så fall hur… 

 

15. Om du kommer på någon bra idé eller förslag, hur mottages det? 

 

16. Känner du att din chef har drivkraften för att utveckla verksamheten? 

Nej: varför tror du att det är så? Vad skulle kunna förbättras? 

Ja: Hur syns det? 

 

17. Är din chef rädd för förnyelser? 

18. Hur inspirerar din chef dig? 

19. Bidrar din chef till att motivera dig för ditt arbete och att du ska trivas på 

arbetsplatsen? 

 Svar ja: Hur motiverar chefen dig? 

 Svar nej: Hur skulle chefen kunna motivera dig (ännu mer)? 

 

20. Får du den feedbacken/respons du behöver? Vill du ha mer? Förklara! 

 

21. Vad får du höra mest, när du gjort något bra eller dåligt? 

Bra: Hur får du veta det? 

Dåligt: Vad har du för tankar och åsikter om det? 

 

22. Hur uppfattar du ledarskapet i Gislaveds kommun generellt (som helhet)?  

 

23. Hur anser du att ledarskapet skulle kunna utvecklas för att bli till det bättre?  

 

24. Vilka chefsegenskaper efterfrågar du inom kommunen?  

 

25. Vår studie kommer att bidra till personalenhetens utformning av en chefspolicy 

för Gislaveds kommun. Finns det något som du nu avslutningsvis skulle vilja 

bidra till det arbetet vad det gäller riktlinjerna för kommunens framtida 

chefspolicy?
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