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SAMMANFATTNING 
 
Den offentliga sektorn är en stor organisation med många olika förvaltningar och därmed flera 

olika chefer. Inom de olika förvaltningarna finns det en mängd skilda ledarskapskulturer och 

det är detta vi valde att undersöka i vår uppsats. Syftet med denna uppsats var att göra en 

komparativ studie mellan två förvaltningar inom den offentliga sektorn där vi avsåg att 

undersöka hur ledarskapskulturen såg ut på respektive förvaltning samt vilka skillnader och 

eventuella likheter som kunde finnas mellan dessa. Utifrån vårt syfte valde vi att göra en 

kvalitativ studie i form av åtta intervjuer. Fyra intervjuer genomfördes vid en teknisk 

förvaltning och resterande fyra intervjuer vid en avdelning i Socialtjänsten. Våra centrala 

frågeställningar i denna studie var: 

 

• Vad är dominerande/centralt i respektive förvaltnings kultur? 

• Vilka ledarskapsstilar kan man utläsa i respektive förvaltning? 

• Vilka skillnader och likheter finns inom dessa förvaltningar? 

 
Med hjälp av teorier kring New Public Management, kön i organisationer, kultur samt 

ledarstilar kom vi fram till vårt resultat. Resultatet av studien visade på en mängd skillnader 

men även vissa likheter mellan de båda förvaltningarna. En stor skillnad var de båda 

förvaltningarnas olika arbetsområden samt att det var en manlig respektive kvinnlig 

förvaltning och detta har en stor betydelse för hur chefen hanterar vardagliga situationer och 

därmed även kulturen på arbetsplatsen. En annan stor skillnad som visade sig är de båda 

förvaltningarnas olika syn på vad som är en chefs viktigaste uppgifter. En tydlig likhet som vi 

kunde se var det båda förvaltningarnas uppfattning om externrekrytering.  

 



ABSTRACT 
 

The Public Sector is a very large organization with many different public administrations and 

with that many differentmanagers. Inside the different public administration are there many 

different kinds of leadershipscultures and this is what we have chosen to study in our essay. 

The purpose  with this essay is to do a comparative study between two public administration  

in The Public Sector. We have in concern to study the leadershipscultures in these two public 

administrations and what differences and similarities that could be found between them. From 

our purpose we choose to do a qualitative study with eight interviews. Four interviews 

performed at a technical public administration and four interviews at social services. Our 

main questions in this study are: 

 

• What is dominated and central in the two public administrations culture? 

• What leaderships styles can be found in the two public administrations? 

• What differences and similarities can be found between the two public 

administrations? 

 

We have reached our result with help from different theories, like New Public management, 

gender in organizations, culture and leaderships. The result of the study shows that there are 

many differences but also some similarities between the two public administrations. One big 

difference is the both public administrations tasks and that the technical public 

administration is a manly place of work and the social service is a female place of work. This 

has a big meaning for how the manager manages ordinary situations and with that also the 

culture on the place of work. Another big difference is the public administrations different 

views on what is a managers most important missions. 
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INLEDNING 
 

Vårt ämnesval grundar sig på ett allmänt intresse om ledarskap. Ledarskap är ett väl diskuterat 

begrepp och detta har resulterat i en mängd forskningsrapporter och böcker om ämnet. 

Skapande och förändrande av gemensamma föreställningar, det vill säga kultur, ses av många 

organisationer som den viktigaste delen av ledarskap. Allt handlande en ledare utför har en 

kulturell påverkan.1 Vi tror att en formell ledare i en organisation, det vill säga i vårt fall en 

chef, fungerar som kulturbärare och därigenom påverkar vilken kultur som finns i 

organisationen. Den offentliga sektorn är en stor organisation med många olika förvaltningar 

och därmed även flera olika ledare. Inom de olika förvaltningarna finns det en mängd olika 

ledarskapskulturer och det är detta som vi är intresserade av att undersöka. De förvaltningar 

som vi avser att granska är Socialtjänsten samt en teknisk förvaltning. Genom att jämföra 

Socialtjänsten som vi anser vara en ”mjuk” organisation som framförallt inriktar sig mot 

människor med en teknisk förvaltning som vi anser vara en ”hård” organisation främst 

inriktad mot materiella ting, tror vi oss kunna redovisa ett resultat som visar på många 

skillnader men även vissa likheter inom respektive arbetsplats kultur. Vi tror oss även kunna 

hitta olika ledarstilar mellan de båda förvaltningarna.  Den offentliga sektorn intresserar oss 

därför att den är en viktigt pusselbit för att det svenska samhället ska fungera. Sådana 

grundläggande behov som barnomsorg, äldreomsorg, skötsel av gator och parker samt 

renhållning är bara några uppgifter som den offentliga sektorn ansvarar för. 

 
Den offentliga sektorn i Sverige består av statens, kommunernas och landstingens 

verksamhet.2 Under perioden från 1930-talet till 1970-talet växte statens och kommunernas 

verksamhet snabbt. Den offentliga sektorn blev större i Sverige än i resterande delar av 

västvärlden.3 Under 1930-talet hade socialdemokratin makten och kunde genom den bygga 

välfärdssamhället det vill säga skola, sjukvård, åldringsvård med mera. En konsekvens av 

detta blev att den offentliga sektorn växte sig stor eftersom det behövdes många anställda för 

att ge denna service.4 Den offentliga sektorn fortsatte att utvecklas i och med att 

befolkningsantalet i Sverige ökade. Denna ökning bidrog till att finansiera den offentliga 

                                                 
1 Alvesson, M  (1997) s.195f 
2 Nationalencyklopedin. (1994) s.395 
3 Bengtsson, B-A. (1995) s.219 
4 Ibid. s.217 
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sektorn och detta ledde i sin tur till nya arbetsområden till exempel konsumentfrågor, 

miljöskydd, skötsel av gator samt samhällsplanering.5 

 

Under 1990-talet har stora förändringar skett i landets kommuner. Förändringarna har skett 

både på idéplanet och i praktiken vad gäller politikerroll samt politisk och förvaltningsmässig 

organisation. I förändringarna ingår bland annat målstyrning, kundorientering och ny 

ledarskapsfilosofi.6 I mitten på 1980-talet fick kommunernas förvaltning förtroende att vara 

ansvarig för personalfrågor och ekonomiskt ansvar. En ny filosofi om styrning och ledning i 

offentlig verksamhet fick sin framfart under 1980-talet i flera länder i västvärlden. Denna 

filosofi kallas för New Public Management (NPM).7 

 

Under slutet av 1970-talet blev begreppet organisationskultur allmänt känt. 

Organisationsfenomen har sedan länge varit föremål för forskning och analyser. Man har då 

intresserat sig för normer, värderingar, ideologier, organisationsklimat, emotionellt färgade 

processer i organisationer med mera. Det är enbart på senare tid man intresserat sig för 

organisationskultur som ett mer tydligt fenomen.8 

 

En ledares handlande påverkar vilken kultur som är i organisationen samt att det påverkar de 

anställda i organisationen.9 Synen på ledarna som kulturbärare innebär att medarbetarna är 

passiva mottagare av ledningens budskap.10 Kulturen anger utgångspunkt för ledarskap. 

Själva ledarskapet uppfattas utifrån föreställningar och symbolik och ofta är syftet med 

ledarskap bland annat att påverka värderingar och tankesätt.11 Som ledare ska man acceptera 

sin roll och gå in i den, men samtidigt vara personlig i rollen, det vill säga ta emot de krav och 

uppgifter som ligger i rollen men utföra den på sitt personliga sätt.12  

 

Organisationskultur kan i viss utsträckning påverka, manipuleras och göras samstämmig med 

ledningens intentioner. Men i hög grad är också kultur ett spontant inslag i organisationen. 

Kultur uppstår och utvecklas ur gemenskapen.13 

                                                 
5 Nationalencyklopedin. (1994) s.395 
6 Hedlund, G. (1997) s.42 
7 Ibid. s.54 
8 Alvesson, M. (1997) s.175 
9 Abrahamsson, B. Aarum Andersen, J. (2000) s.130f 
10 Simonsson, C. (2002) s.38 
11 Ibid. s.37 
12 Nilsson, B. (1993) s.104 
13 Ibid. s.140 
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Syfte 
 
Vårt syfte är att göra en komparativ studie mellan två förvaltningar inom den offentliga 

sektorn där vi avser att undersöka hur ledarskapskulturen ser ut på respektive förvaltning samt 

vilka skillnader och eventuella likheter som kan finnas mellan dessa. Vi avser även att 

undersöka vilka ledarstilar som kan finnas inom respektive förvaltning. 

 

Centrala frågeställningar 
 

• Vad är dominerande/centralt i respektive förvaltnings kultur? 

• Vilka ledarskapsstilar kan man utläsa i respektive förvaltning? 

• Vilka skillnader och likheter finns inom dessa förvaltningar? 

 

Begreppsförklaring 
 

• Ledarskap - Kan definieras som en påverkansprocess med syftet att motivera andra 

människor att arbeta för att uppnå ett fastställt mål. Det används många olika 

benämningar i samband med ledarskap, i våra arbetsorganisationer används mest 

begreppet chef.14 

 

• Formellt ledarskap - Den formella ledaren är utsedd till sin post, detta innebär att man 

har utnämnts till sin position av någon överordnad person eller grupp. Den formella 

befattningen finns dokumenterade genom anställningsbevis, löneavtal eller liknande.15 

 

• Offentlig sektor – Den offentliga sektorn i Sverige består av statens, kommunernas och 

landstingens verksamhet.16 

 

• Kultur - Enligt Alvesson (1997) karaktäriseras kulturbegreppet av sex punkter: 

 

                                                 
14 Bergengren, M. (2003) s.127 
15 Ibid. s.130 
16 Nationalencyklopedin s.395 
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1. Den är holistisk och hänvisar till ett kollektivt fenomen som inte kan föras ned till 

enskilda individer. 

2. En kultur är historiskt bestämd. 

3. Antropologiska begrepp är viktiga för att kunna belysa kulturfenomen. 

4. En kultur är socialt konstruerad, det vill säga kulturen är en i grunden mänsklig 

skapelse och bärs upp av en grupp människor, vilka fungerar som ett kollektiv. 

5. Kulturen är ”mjuk”, det vill säga genuint kvalitativ och låter sig inte mätas och 

klassificeras. 

6. Kulturen är tröggörlig och svår att förändra.17  

 

• Organisationskultur – Enligt Alvesson (1997) innebär organisationskultur att 

”kulturbegreppets relevans i organisationssammanhang hänger samman med 

antagandet att innebörder, meningar och symboler är centrala för människans 

fungerande även på arbetsplatser och i företag”.18 

 

• Ledarskapskultur – Enligt Alvesson (1997) fokuserar den moderna 

ledarskapsforskningen starkt på de kulturella aspekterna på ledning. Detta innebär att 

man intresserar sig mindre för de traditionella aktiviteterna och riktar sig mer mot 

beteenden, det vill säga vad folk gör och åstadkommer samt även vad som pågår i 

huvudet på dem. Föreställningsvärlden hamnar genom detta i centrum och chefen 

betraktas som kulturpåverkare.19 Alvesson menar att allt handlande en ledare utför har 

en kulturell påverkan.20 

 

• Uppgiftsmotiverad – Enligt Fred Fiedler kan en ledare vara uppgiftsorienterad. Detta 

innebär att ”en sådan ledare uppnår tillfredsställelse genom att han ser uppgifter 

utföras och problem lösas”. 

• Relationsmotiverad – Denna stil innebär, enligt Fiedler, att ”ledaren huvudsakligen 

orienterar sig mot att uppnå goda mellanmänskliga förhållanden och är upptagen med 

att uppnå en uppskattad position bland sina medarbetare”. 

                                                 
17 Alvesson, M. (1997) s.177 
18 Ibid. s.183 
19 Ibid. s.192 
20 Ibid. s.195 
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• Socioavhängig ledarstil – Fiedlers tredje ledarstil ”innebär en omväxlande lika stark 

(eller svag) orientering i båda dessa riktningar”. Fiedler menar att både 

uppgiftsorienterade och relationsorienterade ledarstilar är närvarande samtidigt.21  

                                                 
21 Abrahamsson, B. Aarum Andersen, J. (2000) s.94 
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METOD 
 

Tillvägagångssätt 
 
Innan vi började vår undersökning valde vi att läsa och utöka våra kunskaper om de båda 

förvaltningarnas organisation. För att få kunskap om detta gick vi in på kommunens hemsida 

samt läste de båda förvaltningarnas verksamhetsplan. 

 

Utifrån vårt syfte valde vi att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer. En kvalitativ studie 

skapar en djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta framkommer vid 

kvantitativa metoder.22 En kvalitativ studie valdes för att kunna ställa frågor som ger längre 

och mer informationsrika svar. Intervjufrågorna formade vi bland annat utifrån de teorier vi 

använt oss av. Vi använde oss av intervjuer för att även kunna skapa ett förtroende med den vi 

intervjuade och på så sätt kunna ta del av vad de verkligen tycker om ledarskapskulturen på 

sin arbetsplats. Vid intervjuer ges det även tillfälle att ställa följdfrågor om detta är 

nödvändigt för att få ett mer uttömmande svar av intervjupersonen. Under en intervju kan man 

även ta del av intervjupersonens kroppsspråk vilket kan leda till ett förtydligande eller 

falsifierande av vad de säger. 23 

 

Vi valde att intervjua personer anställda vid Socialtjänsten samt anställda vid en teknisk 

förvaltning. Vi valde att benämna de båda förvaltningarna för en ”mjuk” respektive en ”hård” 

förvaltning därför att dessa benämningar visar på att det är en stor skillnad mellan de båda 

förvaltningarnas arbetsuppgifter. Socialtjänsten inriktar sig mot människor medan den 

tekniska förvaltningen främst inriktar sig mot materiella ting. 

 

Vi började med att kontakta respektive förvaltningschef för att få ett godkännande att 

genomföra undersökningen på deras arbetsplats. Vi bad förvaltningschefen om tips på namn 

över möjliga medarbetare att intervjua. Dessa personer kontaktades för att höra om de var 

intresserade att ställa upp på en intervju. En stor del av dessa var intresserade, medan vissa 

inte ville ställa upp. Detta ledde till att vi fick fortsätta vårt sökande för att uppfylla vår kvot 

                                                 
22 Patel, R. & Davidsson, B. (1994) s.99 
23 Krag Jacobsen, J. (1993) s.65 
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av intervjupersoner.24 När vi kontaktade dem tryckte vi på syftet med intervjun samt att alla 

de svar som ges kommer att vara konfidentiella.25 Efter att fått ett ja som svar bestämde vi tid 

och plats för intervjun. Vi valde att komma till intervjupersonerna på deras respektive 

arbetsplats för att kunna intervjua dessa på arbetstid.26 

 

Innan vi började med våra intervjuer gjorde vi en provintervju för att testa våra frågor och se 

om de eventuellt behövde kompletteras.27 Intervjufrågorna skickade vi ut i god tid via mejl så 

att intervjupersonerna hade möjlighet att förbereda sig.28 Innan intervjuerna presenterade vi 

oss själva, berättade om uppsatsens syfte samt hur resultatet ska redovisas.29 Under 

intervjuerna använde vi oss av bandspelare detta efter att ha fått ett godkännande av 

intervjupersonen. Vi var medvetna om riskerna med att användandet av bandspelare kunde 

vara besvärande och nervöst för vissa av intervjupersonerna, men vi tror inte att våra 

intervjupersoner kände sig hämmade.30 Som extra stöd antecknade en utav oss. Under 

intervjuerna var vi noga med att ge intervjupersonerna god tid till att fundera och svara på 

frågorna. Vi ville att intervjupersonerna skulle känna sig trygga och inte vara stressade.31 

 

Vi valde att börja vår intervju med några demografiska frågor, så som ålder, bakgrund och 

yrkesbefattning.32 Vi har använt oss av standardiserade intervjuer, vilket innebär att vi har 

ställt likadana frågor i samma ordning till alla intervjupersoner. Under intervjuernas gång har 

dock en mängd följdfrågor uppkommit beroende på vad respektive intervjuperson har svarat. 

Dessa frågor är ostandardiserade.33 De frågor vi använt oss av har vi medvetet valt att göra 

både öppna och slutna. Vid de slutna frågorna har vi försökt få intervjupersonerna att utveckla 

sina svar, vilket inte har varit några problem.34 

 

                                                 
24 Krag Jacobsen, J.  (1993) s.191ff 
25 Ejvegård, R. (1996) s.48 
26 Krag Jacobsen, J. (1993) s.190 
27 Patel, R. &Davidsson, B. (1994) s.69 
28 Krag Jacobsen, J. (1993) s.192 
29 Ejvegård, R. (1996) s.47 
30 Ejvegård, R. (1996) s.189 
31 Ibid. s107f 
32 Ibid. s.26f 
33 Patel, R. & Davidsson, B. (1994) s.61 
34 Krag Jacobsen, J. (1993) s.99ff 
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Efter intervjun tackade vi den medverkande så mycket för att denne ställde upp samt frågade 

om vi fick återkomma om vi ville komplettera med några frågor. Sedan erbjöd vi den 

intervjuade att ta del av resultatet av intervjun samt även hela undersökningen.35 

 

När vi sammanfattade intervjuerna upptäckte vi att vi saknade lite frågor som vi ville ha svar 

på. För att få svar på dessa mejlade vi ut frågorna till intervjupersonerna. När vi sedan 

sammanfattat klart vårt resultat fann vi att några av våra intervjufrågor inte gav relevanta och 

intressanta svar för syftet med vår uppsats. Vi valde därför att helt plocka bort dessa och inte 

använda oss av dem i resultatet. 

 

Urval 
 
Vi valde att göra åtta intervjuer. I respektive förvaltning intervjuades en chef samt tre 

medarbetare. Vårt urval skedde inte slumpmässigt utan vi använde oss av självselektion. Detta 

innebar att det inte var vi som forskare utan de personer i urvalsgruppen som själva avgjorde 

om de ville vara med i stickprovet eller inte.36 På detta sätt fick vi intervjupersoner som var 

intresserade av ämnet och av att svara på frågor om detta.  

 

Avgränsningar 
 
Eftersom den offentliga sektorn är så stor och bred valde vi att lägga fokus på två 

förvaltningar i en kommun i Norrbotten. De två förvaltningar som vi valde att fördjupa oss i 

är Socialtjänsten samt en teknisk förvaltning. Socialtjänsten är en väldigt stor förvaltning och 

för att avgränsa oss ännu mer valde vi att bara intervjua personer som är anställda vid en 

avdelning i Socialtjänsten. Vi kommer dock i uppsatsen att kalla denna avdelning enbart för 

Socialtjänsten. Anledningen till att vi valde dessa två är att de skiljer sig ganska drastiskt från 

varandra. Socialtjänstens uppgift är att ge människor omsorg medan den tekniska 

förvaltningen har hand om materiella ting. 

 

                                                 
35 Ejvegård, R. (1996) s.50 
36 Hellevik, O. (1987) s. 78 
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Bortfallsanalys 
 
Tyvärr blev inte alla de ordinarie intervjufrågorna besvarade. Några av intervjupersonerna 

tycktes inte finna ett svar och avstod därför från att svara. Anledningen till detta kan vara att 

vi varit otydliga, att intervjupersonerna blev stressade över att inte komma på ett bra svar eller 

helt enkelt att intervjupersonerna inte hade något svar på frågan. 

 

De frågor vi kompletterade med via mejl gav inte heller en full svarsfrekvens. Detta berodde 

på tidsbrist hos intervjupersonen. 

 

Metoddiskussion 
 

För att få tag på respondenter bad vi cheferna om tips på vilka vi skulle kunna intervjua. Detta 

tror vi kan ha lett till att vissa av intervjupersonerna inte riktigt vågade säga vad de tyckte i 

alla frågor eftersom chefen vet vilka som svarat på frågorna. 

Att mejla de kompletterande frågorna var inte den bästa metoden eftersom det visade sig att 

svaren inte blev så uttömmande som vi hade hoppats på samt att en intervjuperson inte hade 

tid att svara på frågorna. 

 

Att veta vad vi undersöker 
 
Det är viktigt att dels veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, det vill säga vi måste 

veta att vi har god validitet och dels måste vi göra det på ett tillförlitligt sätt, det vill säga god 

reliabilitet.37 

 
Reliabilitet är i vilken grad man kan förvänta samma mätresultat vid upprepade mätningar av 

samma enhet under förutsättningar att det inte skett några förändringar i den aktuella 

variabeln.38 Reliabiliteten anger tillförlitligheten på det mätinstrument man använder sig av.39 

När man använder sig av intervjuer är undersökningens tillförlitlighet relaterad till 

                                                 
37 Patel, R & Davidsson, B. (1994) s.85 
38 Brante, T. (1998) s.262 
39 Ejvegård, R. (1996) s.67 
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intervjuarens förmåga. Intervjuaren gör bedömningar när de registrerar svar och här kan olika 

typer av felbedömningar uppkomma. Reliabiliteten ökar vid standardiserade intervjuer samt 

när det är två personer närvarande vid intervjuerna.40 

 
Att veta vad vi undersöker handlar om överensstämmelsen mellan vad vi säger att vi ska 

undersöka och vad vi faktiskt undersöker. Det är viktigt att instrumentet mäter just det vi 

avser att mäta, i vårt fall är instrumentet intervjuer.41 En bedömning görs huruvida 

redovisningen är fullständig genom att jämföra redovisningen med syftet och om syftet är 

belyst med de insamlade data som redovisas.42  

                                                 
40 Patel, R & Davidsson, B. (1994) s.87 
41 Ibid. s.85 
42 Svensson, P-G & Starrin, B. (red.) (1996) s.210ff 



 - 15 -

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Organisationsförändringar i svenska kommuner 
 

Diskussioner om förändringar inom den kommunala organisationen har pågått länge. Frågor 

som diskuterats i flera decennier är bland annat hur den lokala demokratin ska fungera och 

vad som är tjänstemännens och politikernas uppgifter. Redan 1952 genomfördes en stor 

förändring. Denna förändring innebar att mindre enheter fördes samman i 

kommunsammanslagningar på grund av att framväxten av social- och skolpolitik innebar 

befolkningsenheter med ett tillräckligt stort befolknings- och skatteunderlag. Under 1962-

1974 infördes beteckningen kommun. Förtroendeuppdragen minskade kraftigt för att sedan 

öka något under slutet av 1970-talet. Under denna förändringsperiod var effektivitet, rättvis 

fördelning och rättssäkerhet viktiga punkter för kommunerna. Kommunerna blev ekonomiskt 

bärkraftiga, centralstyrda och bestod av professionella tjänstemän samt obligatoriska 

fullmäktige. År 1979 antogs lagen om lokala organ och detta innebar för kommunerna en 

möjlighet att inrätta institutionsstyrelser, distriktsnämnder eller kommundelsråd.43  

 

I början av 1980-talet verkade den kommunala expansionen vara till ända. De flesta svenska 

kommuner stod inför en framtid med stagnerande ekonomi. Nedskärningar började göras 

inom den offentliga sektorn. Reaktionerna på den försämrade ekonomin varierade. En av 

dessa reaktioner var ”management” fasen, vilken innebar nyheter vad gäller ledarskap, 

budgettekniker och organisationsstruktur.44  

 

New Public Management 
 

I mitten på 1980-talet fick kommunernas förvaltningar förtroendet att vara ansvarig för 

personalfrågor och ekonomiskt ansvar. En ny filosofi om styrning och ledning i offentlig 

verksamhet fick sin framfart under 1980-talet i flera länder i västvärlden. Denna filosofi kallas 

för New Public Management (NPM). Filosofin kan sammanfattas med ett antal övergripande 

kännetecken: 

 

                                                 
43 Hedlund, G. (1997) s.45f 
44 Ibid. s.52f 
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• En generell nedtoning av samhällsplanering och sociala reformer till förmån för 

offentliga kostnadsminskningar och minskad statlig styrning av ekonomin. 

• En förskjutning från politik till ledarskap. Exempel är förflyttning av 

prioriteringsbeslut från politiker till tjänstemän samt minskningen av antalet nämnder 

och förtroendevalda. 

• En förändring från aggregering till disaggregering av offentliga organisationer innebär 

ett ökat lokalt ekonomiskt ansvar, resultatenheter och konkurrens. 

• En förskjutning från processkontroll till efterkontroll innebär att regelstyrning enligt 

den traditionella byråkratiska modellen ersätts med olika former av efterkontroll, så 

som resultatanalys, utvärdering med mera.  

• En åtskillnad görs mellan beställning av offentlig verksamhet till produktion av 

densamma. Exempel på detta är bolagisering, entreprenad och avknoppning. 

• En ny betoning på medborgarnas individuella rättigheter, valfrihet och deltagande i 

verksamheten via brukarinflytande.45  

 

Dessa ovanstående kännetecken beskriver den svenska utvecklingen i förvaltningspolitiken 

kommuner och landsting. Att New Public Management- filosofin började användas kan inte 

enbart förklaras av kommunernas försämrade ekonomi eller förändrade politiska 

majoritetsförhållandet. Vid den här tiden genomlevde flertalet kommuner, vad flera forskare 

kallat, en ”företagisering”. Att omvandla vissa kommunala verksamheter till bolag, det vill 

säga bolagisering, ökade markant i slutet av 1980-talet. Detta innebar att antalet 

förtroendevalda minskade samt att ett stort antal nämndeuppdrag försvann.  Kring 1995 hade 

BUM, beställar- utförar modellen införts i 33 av landets 288 kommuner. BUM är en 

organisationsmodell som går ut på att de förtroendevalda beställer olika servicetjänster från 

förvaltningen som i sin tur ansvarar för produktionen. Det är sedan politikernas uppgift att 

utvärdera om de producerade tjänsterna uppfyller kraven på effektivitet och kvalitet. Idéerna 

bakom denna förändring är att förenkla politikers och tjänstemäns roller och där de 

förtroendevalda ägnar sig åt den övergripande politiska styrningen och förvaltningen får ett 

större ansvar för hur utformningen av verksamheten sker. Genom att konkurrera med andra 

enheter för att få en beställning tror man att detta kan leda till effektivisering och prestation.46 

 

                                                 
45 Hedlund, G. (1997) s. 54f 
46 Ibid. s.55 
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Målstyrning innebär att politikerna formulerar övergripande mål och riktlinjer inom olika 

delar i den offentliga sektorn. Medan detaljerna av förverkligandet av de politisk ideologiska 

målen överlämnas till de verksamhetsansvariga. Fördelar med denna målstyrning är att 

politikerna inte behöver ägna sig åt onödig detaljstyrning utan istället få möjlighet att 

formulera politiska och långsiktiga visioner samt att ha mer tid att skapa kontakter med 

väljarna.47 

 

När New Public Management grundades under 1980-talet handlade det mycket om nytt 

”prat”. Under NPM skapades nya formuleringar i det nya språkbruket, ”bättre service, kunden 

i centrum” och ”systemskifte” i kommunerna har till stor del definierats av konsulter och 

externa förändringsagenter. Många forskare anser att ”förändring genom prat” varit ett 

mycket viktigt led i förändringsprocessen. Många forskare betonar även inom 

organisationsteorin att administrativa förändringar inte bara handlar om att förändra 

verksamheten utan också om processer där idéer och sympatier blir till. Förändringar kan ses 

som identitetsskapande och i själva förändringen skapas människornas viljor.48 Det har 

funnits en del uppenbara motiv bakom ”pratet” om effektivitet och service, bland annat ett 

intresse att stärka den kommuncentrala styrningen av socialtjänsten och skolan eftersom att 

dessa uppfattades som svåra att överblicka och styra.49  

 

Omsorgs- och teknisktrationalitet en könsfråga  
 

Det har bland kvinnor och män utvecklats specifika former för rationellt handlande. Dessa 

handlingar baseras på den könspräglade arbetsdelningen i samhället. Begreppen 

omsorgsrationalitet och teknisk-ekonomisk begränsad rationalitet visar på tankemönster som 

existerar i kvinnor och mäns världar. Det är en kombination av identifikation med mänskliga 

behov och förnuft som utgör kärnan i denna rationalitetsform. Visst kan män tänka och handla 

omsorgsrationellt likväl som kvinnor kan vara teknisk-ekonomisk rationella. Ute i arbetslivet 

är det dock så att kvinnor är i majoritet vad gäller omsorg och männen i majoritet vad gäller 

teknik och ekonomi. Centralt i den kvinnodominerade omsorgsrationaliteten är att mänskliga 

behov och relationer inte definieras som medel i instrumentella perspektiv. Den teknisk- 

                                                 
47 Hedlund, G. (1997) s.55 
48 Ibid. s.56f 
49 Ibid. s.57 
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ekonomisk begränsade rationaliteten är begränsad genom att den är avgränsad i tid och rum 

till skillnad mot ett helhetstänkande som tar hänsyn till bakgrund och omgivning.50 

 

Kulturbegreppet 
Mats Alvesson 

 

En entydig definition på begreppet kultur finns inte. Det viktiga är att söka centrala aspekter 

som begreppet kultur kan referera till. Det finns dock sex olika definitioner, som är allmänt 

erkända, som kännetecknar kultur: 

 

• Den är holistisk och hänvisar till ett kollektivt fenomen som inte kan föras ned till 

enskilda individer. 

• En kultur är historiskt bestämd. 

• Antropologiska begrepp är viktiga för att kunna belysa kulturfenomen. 

• En kultur är socialt konstruerad, det vill säga kulturen är en i grunden mänsklig 

skapelse och bärs upp av en grupp människor, vilka fungerar som ett kollektiv. 

• Kulturen är ”mjuk”, det vill säga genuint kvalitativ och låter sig inte mätas och 

klassificeras. 

• Kulturen är tröggörlig och svår att förändra.51  

 

Kulturen i en organisation visar sig och uttrycks genom beteende exempelvis via handlingar, 

händelser, kommunikation och via uppfattningar och föreställningar om materiella ting. Det 

centrala i kulturen är de gemensamma föreställningarna som förenar en grupp. Dessa 

föreställningar vägleder människorna i hur de ska relatera sig till sin gemensamma omvärld.52 

 

Kulturen i en organisation är genom detta viktig eftersom organisation handlar om effektivt 

samarbete och en förutsättning för detta är att man uppfattar verkligheten på ett likartat sätt.  

Med utgångspunkt i teorier om kultur kan människor ses både som kulturbärare och som 

kulturskapare. Att vara kulturbärare innebär att människor är omedvetet formade till vissa 

tankesätt, värderingar och antaganden utifrån de olika traditioner de i olika sammanhang 

stöter på, till exempel skola, familj, arbetsliv. Att se människor som kulturskapare innebär att 
                                                 
50 Hedlund, G. (1997) s.47f 
51 Alvesson, M. (1997) s.177 
52 Ibid. s177f 
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man noterar att människor utifrån nya erfarenheter, nya intryck och impulser samt egen 

kreativitet förhåller sig aktivt till den överförda kulturen från tidigare generationer och 

omdefinierar element i denna. 53  

 

Organisation som kultur 
 

Innebörder meningar och symboler är centrala för människans fungerande även på 

arbetsplatser. På arbetet är det viktigt hur människor uppfattar saker och ting så som sociala 

roller och relationer i förhållande till hierarkier och gränser. I en organisation är det viktigt att 

det finns en någorlunda gemensam kulturell mening för dem som är anställda på 

arbetsplatsen. Om anställda tolkar regler på olika sätt eller kanske ser olika på den sociala 

relationen till ledaren kan det uppstå många svårigheter. En gemensam grundsyn om chefen 

och dennes roll bör vara densamma för alla medarbetare för att allt ska kunna fungera. 54 

 

Viktigt att tillägga är dock att det på en arbetsplats ofta finns olika generationer, kön, 

samhällsklasser och yrkesgrupper med mera. Detta visar på en kulturell mångfald. Även olika 

avdelningar, divisioner och olika hierarkiska nivåer på arbetsplatsen kan skapa kulturella 

skillnader. Det är viktigt för ledaren i organisationen att vara medveten och uppmärksamma 

dessa kulturella skillnader, det vill säga ha i beaktande variationer i innebörder, 

föreställningar, värderingar och symbolik.55 

 

Medarbetarna i en organisation stöter under sin arbetsdag på en mängd olika arbetsuppgifter, 

aktiviteter, människor och relationer och allt detta utgör tillsammans en gemensam kultur. 

En förutsättning för organiserat handlande är att individerna relaterar sig på ett likartat 

sätt internt och till sin omvärld. Verkligheten bör definieras på ett i stora drag 

gemensamt sätt, och man bör förfoga över en uppsättning gemensamma riktmärken i 

form av språkbruk och andra referenspunkter. De mentala kartorna bör med andra ord 

inte vara konstruerade på helt olika sätt.56 

  

                                                 
53 Alvesson, M. (1997) s.179 
54 Ibid. s.183f 
55 Ibid. s.178 
56 Ibid. s.187 
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Det är genom om människorna i organisationen identifierar sig med organisationen och dess 

kultur som man kan få en tydlig bild över företagskulturen på arbetsplatsen. Det finns några 

faktorer som påverkar tendensen att identifiera sig med en organisation: 

 

• Hur tydliga en organisations värderingar är. Ju tydligare värderingar desto mer 

identifierar man sig. 

• Den status som organisationen förknippas med. Ju högre status desto större 

attraktionskraft. 

• Hur framträdande andra organisationer är. Ju starkare medvetenhet om ett ”dom” ju 

starkare och tydligare ”vi”. 

• Förekomsten av sociala förhållanden som underlättar gruppbildning. Ju mer av 

interaktion, uppfattad likhet, gemensamma mål med mera desto mer framträdande 

identitet.57 

 

En gemensam företagskultur kan vara något som ger en organisation en särskild identitet.58 

 

Ledarskap som kulturpåverkare 
 

Den moderna forskningen kring ledarskap fokuserar till stor del på de kulturella perspektiven 

på ledning. Detta innebär att forskningen ger nytillskott till förståelsen snarare än att de i sig 

är viktigare än vad traditionell forskning tagit upp. Man pratar ofta om ledarskap som 

”styrning av innebörder” eller symboliskt handlande. Detta innebär att ledarskapet inriktar sig 

mer mot beteendeplanet, det vill säga vad folk gör och åstadkommer och vad som pågår i 

deras huvuden. Till exempel hur de definierar omgivningen, tänker och känner. 

Föreställningsvärlden hamnar här i centrum och ledaren betraktas som kulturpåverkare.59  

 

Som ledare är det svårt att tvinga sina medarbetare att ha vissa värderingar, trossatser eller 

normer. Det som krävs för detta är att ledaren har ett positivt inflytande över sina 

medarbetare.60 

 

                                                 
57 Alvesson, M. (1997) s.188f 
58 Ibid. s.189 
59 Ibid. s.190f 
60 Ibid. s.191 
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Skapande och förändrande av gemensamma föreställningar, det vill säga kultur, ses av många 

organisationer som den viktigaste delen av ledarskap. Allt handlande en ledare utför har en 

kulturell påverkan. Det är ofta ledarens vardagliga handlande i organisationen som påverkar 

mer än till exempel stora kampanjer och jippon. Detta betyder dock inte att ledaren inte ska 

förändra sitt vardagshandlande och ge kraftiga och synliga signaler. Sådana förändringar kan 

vara mycket kraftfulla. Ledarens kulturella påverkan visar sig genom hur man prioriterar sin 

tid, genom symboliska handlingar samt sätt att uttrycka sig på, göra intryck samt beskriva 

fenomen. Likaså ledarens användande av materia kan påverka organisationen kulturellt. Även 

om man som ledare låser in sig på sitt rum, undviker att ta onödiga kontakter och tycker att 

företagskultur är flum påverkar man naturligtvis ändå kulturen.61  

 

Under möten sker ofta en stark kulturell påverkan. Många chefers viktigaste uppgift är att 

delta i möten samt kalla till dem. Ett möte innehåller många punkter som skapar eller 

återskapar betydelser, föreställningar och värderingar. Vilka som kallas till mötet, var mötet 

äger rum, om man varierar mötesplats samt om miljön är avslappnad eller ej kan vara moment 

som påverkar och visar hur kulturen ser ut. Tvetydigheter, inkonsekvenser och motsägelser är, 

enligt vissa forskare, något som sätter sin prägel på företagskulturer. Det är därför viktigt att 

ledningen effektivt klarar av att minska och bemästra budskap med alltför stora tvetydigheter 

och motsägelser.62 

 
Det är inte vad man gör som ledare som är den viktigaste aspekten. Det viktiga är hur 

förhållanden uppfattas och tolkas av omgivningen. Det är ofta vanligt att saker och ting 

uppfattas och tolkas på olika sätt, till exempel ett ord eller en händelse. Ledare bör vara 

lyhörda på hur de människor som denne vill påverka ser på sin situation. Det är viktigt att 

lyssna på sina medarbetare. Vid till exempel en förändring är det viktigt att kulturen tas på 

allvar. Då blir konsekvensen att ledaren inte försöker tvinga på sina medarbetare sina 

värderingar och ideal utan istället använder sig av kollektiva prövningar och förslag.63 

 

 

 

 
                                                 
61 Alvesson, M. (1997) s.195f 
62 Ibid. s. 197 
63 Ibid. s.197ff 
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Fiedlers situationsbetingade ledarstilar 
 
Fiedler är en stor vetenskapsman inom ledarskapsforskningen och hans teori om 

situationsbetingade ledarstilar är en av de mest kända interaktionsteorierna som finns.64  

 

Interaktionsteorin utgår från att varje situation kräver en speciell form av ledarskap och att 

ledaren måste förändra sitt beteende utifrån situationen. Denna teori visar även på att ett 

effektivt ledarskap är en blandning mellan en ledares personliga egenskaper eller beteenden 

och situationen. Alla interaktionsteorier använder sig av tidigare forskningsresultat.65  

 

Teorin om situationsbetingade ledarstilar är som redan nämnt en av de stora teserna inom 

interaktionsteorierna. Denna teori innebär att ledarskap är en process där ledarens stil 

samverkar med den situation som ledarskapet utövas i. Det väsentliga är om ledarstilen är 

lämpad till situationen eller inte. Vidare menar Fiedler att en ledare blir effektiv när 

situationsfaktorer och interaktionen mellan ledare och situation är fördelaktig. Det finns tre 

kritiska omständigheter i ledningssituationen som är avgörande för vilken ledarstil som är 

mest effektiv. Två av dessa är de mest betydelsefulla; den uppgiftsmotiverade och den 

relationsmotiverade ledarstilen.66 Den uppgiftsmotiverade ledaren är en ledare som först löser 

en uppgift och därefter ägnar sig åt relationsproblemen. Den relationsorienterade ledaren är en 

ledare som har som ambition att värna om goda relationer till medarbetarna just för att kunna 

uträtta uppgiften. Det är viktigt att uppgifts- respektive relationsorienterad ledare placeras i 

för dem lämpliga situationer eller att de tränas in i en ny ledarroll.67 Den tredje är en 

blandning mellan dessa; den socioavhängiga ledarstilen då båda riktningarna är närvarande 

samtidigt.68 

 

Frågan om effektivt ledarskap är mycket viktig samt att det är ett sammansatt problem. Med 

effektivitet menar Fiedler gruppens prestationer i förhållande till gruppens primära uppgift.69 

 

För att en teori ska anses som bra bör den ha en förmåga att förutse. I teorin är den uppgifts – 

eller relationsmotiverade stilen varken bra eller dålig och vilken av dessa stilar som är mest 
                                                 
64 Abrahamsson, B. Aarum Andersen, J. (2000) s.94 
65 Ibid. s.93 
66 Ibid. s.94 
67 Hagström, B. (1990) s.39f 
68 Abrahamsson, B. Aarum Andersen, J (2000) s.94 
69 Ibid. s.95 
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effektiv beror på olika omständigheter i ledningssituationen. För att få bäst resultat mellan 

ledarens effektivitet och organisationens effektivitet ska förhållandet mellan ledarstilen och 

ledarens kontroll över inflytande över ledningssituationen fungera. Med ledningssituation 

menas i vilken grad ledaren har kontroll och inflytande över situationen det vill säga i vilken 

grad ledaren kan förutsäga och bestämma vad de underordnande vill göra och vad resultatet 

av deras handlingar och beslut kommer att bli. Detta leder till att ledaren förstår vilka 

konsekvenserna blir när denne önskar förändringar inom organisationen.70  

 

Det finns tre olika förhållanden som bestämmer ledarens kontroll och inflytande på 

situationen. 

 

• Förhållandet ledare – underordnad vilket är det viktigaste ämnet för att bestämma i 

vilken nivå av kontroll ledaren har. 

• Uppgiftsstrukturen – visar på hur arbetet är framställt, vilka mål som finns och om det 

finns ett tillvägagångssätt för hur arbetet ska utföras. 

• Ställningsmakt – med detta menas hur en ledare kan påverka de underordnande 

beroende på i vilken position denne befinner sig i.71 

 

Dessa tre visar inte bara ledningssituationen utan även till vilken grad ledaren har kontroll och 

möjlighet att påverka. Slutsatsen som Fiedler drar är att en kombination mellan den 

relationsmotiverade ledarstilen och moderat situationskontroll leder till bäst effektivitet, 

medan stark och svag kontroll inte gör det. Vidare menar han att även om kombinationen av 

uppgiftsorienterad ledarstil och stark kontroll över ledningssituationen är en orsak till 

effektivitet. I något mindre grad är också kombinationen av svag och stark kontroll det. 

Däremot är den uppgiftsorienterade ledarstilen inte effektiv om ledaren har moderat kontroll 

över situationen.  Enligt detta är ledarskap situationsbetingat och den ledarstil som är mest 

effektiv beror på i vilken situation som ledaren befinner sig i. Effektiviteten i ledarskapet 

beror även det på situationen. Därför är det helt avgörande att lära sig läsa av situationer och 

veta när de är mest effektiva men även i vilka situationer som de inte lyckats.72 

 
 
 
                                                 
70 Abrahamsson, B. Aarum Andersen, J. (2000) s.95 
71 Ibid. s.95 
72 Ibid. s.98f 
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RESULTAT 
 
I detta avsnitt presenteras de intervjuer som gjorts med åtta personer anställda inom den 

offentliga sektorn i en kommun i Norrbotten. Intervjuperson 1 är en relativt nytillsatt chef 

inom en teknisk förvaltning och intervjupersoner 2-4 är medarbetare inom samma förvaltning. 

Intervjuperson 5 är chef för en avdelning inom Socialtjänsten och intervjupersoner 6-8 är 

medarbetare inom denna avdelning. 

 

Under intervjutillfället när vi besökte intervjupersonerna på respektive arbetsplats har vi 

reflekterat över vissa skillnader mellan förvaltningarna. De intryck vi fått är att det på den 

tekniska förvaltningen är en lättare stämning där dörrarna står öppna. Vi som kommer som 

utomstående reflekterade över den lättsamhet som detta innebar. 

 

Under intervjuerna fick vi mer konkreta och rak svar av de på den tekniska förvaltningen. På 

avdelningen inom Socialtjänsten hade de en tendens till att glida ifrån själva frågan. De hade 

väldigt mycket intressant att berätta men allt som kom fram var inte väsentligt för det syfte vi 

har med uppsatsen. 

 

Vad är dominerande och centralt i respektive förvaltnings kultur? 
 

Teknisk förvaltning som verksamhet 
 
 

                 Förvaltningschef 
 
 
Ekonomi/administration    Proj och Trafik 
 

 
             Laboratorium                        Hamn 
 
 
Vattenverk                     Reningsverk            Underhåll/Anläggning      Transportenhet 
 
 

   Förråd Verkstad Transport 
 
 

                     UH grupp 1 UH grupp 2 Anläggningsenhet 
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Den tekniska förvaltningen ansvarar för nyanläggning, drift och underhåll av gator och vägar, 

va-ledningar, vattenverk, avloppsverk och pumpstationer. De utför även projektering och 

kontrollarbeten samt ansvarar för frågor rörande trafikreglering och trafiksäkerhet.73 

 

Verksamhetens mål är att: 

 

• Kunna förse kommunens invånare med vatten av hög kvalitet 24 timmar per dygn.  

• Bedriva en så effektiv rening av avloppsvattnet att belastningen av naturen till följd av 

våra utsläpp är minimal och ligger klart under de gränser som finns fastställda. 

• Kunna erbjuda kommunens invånare en trafiksäker miljö på våra gator och vägar 

oavsett om man går, cyklar, åker bil eller buss. 

• Kvalitet och kostnader för våra varor och tjänster ska stå sig väl vid en jämförelse med 

andra jämförbara kommuner.74 

 

För att den tekniska förvaltningen ska kunna nå upp till sina mål arbetar de bland annat med 

kontinuerliga provtagningar på dricks och avloppsvatten, nybyggnad av gång och cykelvägar 

och mätningar av utredningar om trafik. Vidare arbetar de även med att minska avbrott i 

leveranserna av vatten, ombyggnad av avlopps och reningsverk samt ombyggnad av befintliga 

gator och vägar.75  

 

Chefen vid förvaltningen menar att när han tar beslut måste han tänka på förvaltningen bästa 

och skattebetalarna. Det är deras pengar de förvaltar och därför viktigt att ta hänsyn till det när 

man tar beslut.  

 

Den tekniska förvaltningen är en dominerande manlig förvaltning. De kvinnor som finns i 

verksamheten har administrativa arbetsuppgifter. Enligt chefen kan det bero på att det bitvis 

är ganska tunga jobb ute i verksamheten. Det finns dock en tendens till en jämnare 

könsfördelning på arbetsplatsen och detta beror på att flera av dem som anställs nu är kvinnor. 

Chefen på denna förvaltning har nyss tillträtt och kommer ursprungligen från den privata 

sektorn. Han menar att det i den offentliga sektorn är en större process, vid exempelvis 

beslutsfattning, som tar längre tid än i den privata sektorn. 

                                                 
73 www.xkommun.se 
74 Årsberättelse teknisk förvaltning (2003) s.1 
75 Ibid. s.1 
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Inom den tekniska förvaltningen finns ingen tydlig delegationsordning, detta innebär en 

osäkerhet över vilka beslut man får ta och inte ta. Ip4 säger att ”det är ju många beslut som 

man inte bör ta, men jag gör det ändå. Ibland får man ta skit för det”. En av medarbetarna 

anser att han har ett behov av att i vissa frågor få ett klartecken av chefen men att det ändå är 

han som ska ta beslutet. Chefen anser att hans personal många gånger kan vara oförmögna att 

fatta egna beslut, men han uppmuntrar dem att göra det. 

 

Inom den tekniska förvaltningen tycker de att det är viktigt med externrekrytering för att få en 

annan kompetens på arbetsplatsen. Det är även viktigt att det kommer nytt blod och nya idéer 

utifrån anser en av medarbetarna. En annan av medarbetarna anser att det ofta leder till 

förändringar när det kommer nya människor utifrån och från andra kulturer. Förändringar som 

enligt honom ofta för något positivt med sig. Ip1 menar att ”för att föra verksamheten framåt 

är det viktigt att man rekryterar utifrån och inte bara internt”. 

 

Socialtjänsten som verksamhet 
 
 

Socialchef 
 
 
 Utrednings-    Administrativa
 sekreterare    avdelningen 
 
 
 
 
 

Individ &  Äldreomsorg Handikapp-
 Familjeomsorg   omsorgen 
      
 

Socialtjänstens verksamhet är bred och de ansvarar för omsorg för äldre och 

funktionshindrade samt stöd, rådgivning och behandling till barn, ungdomar och vuxna. 

Socialtjänsten är uppdelad i tre olika avdelningar, äldreomsorg, handikappomsorg och 

individ- och familjeomsorg. Socialtjänstens mål är att ha en hög ambition när det gäller 

servicen till de boende i kommunen och att de resurssvaga ska nås av den sociala omsorgen.76 

 

                                                 
76 www.xkommun.se 



 - 27 -

Den avdelning som används i studien är framförallt till för utsatta individer och familjer som 

socialt och ekonomiskt befinner sig i riskzonen, är på väg att slås ut eller är utslagna. 

Avdelningen utgör samhällets yttersta skyddsnät för kommunens medborgare.77 Denna 

avdelning ansvarar för uppsökande och förebyggande verksamhet. Alla kommuninvånare ska 

ges en skälig levnadsnivå genom socialt och ekonomiskt stöd. Människor med problem ska få 

hjälp, antingen som direkt stöd genom Socialtjänsten eller genom förmedling till andra 

behandlingsinstanser. Under avdelningens ansvarsområde finns även barn som far illa, vuxna 

missbrukare samt att verka för att den totala alkoholkonsumtionen minskar.78  

 

Avdelningens visioner är att: 

 

• Alla människor har lika värde och får ett individuellt och mänskligt 

bemötande utifrån sin egen livssituation. Alla människor har ett stöd 

som bidrar till att de kan leva och bo i sin hemmiljö. 

• Alla barn och ungdomar har ett sådant stöd att de kan fostras, bo och 

leva i sin familj. Alla barn och ungdomar har det stöd de behöver i den 

grupp/klass de tillhör.79 

 

Avdelningens övergripande mål är: 

 

• Att svara för Socialtjänstens uppsökande och förebyggande verksamhet och särskilt 

beakta barnens bästa. 

• Att alla kommuninvånare ska garanteras en skälig levnadsnivå genom socialt och 

ekonomiskt stöd. Varje barn ska ha rätt till den levnadsstandard som krävs för sin 

utveckling. 

• Att människor med problem ska få kvalificerad hjälp antingen som direkt stöd av 

socialtjänsten eller genom förmedling till behandlingsinstanser. 

• Att verka för myndighetsinsatser när behov uppstår för barn som far illa eller vuxna 

missbrukare. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta 

rummet. 

                                                 
77 Socialtjänstens verksamhetsplaner. (2004) s.54 
78 www.xkommun.se 
79 Socialtjänstens verksamhetsplaner. (2004) s.54 
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• Att verka för att den totala alkoholkonsumtionen minskar.80 

 

Avdelningens verksamhetsidé är att verksamheten ska präglas av ett socialt arbete där den 

samlade kompetensen nyttjas för att stödja individen och familjen att finna de bästa 

lösningarna för sina behov för att kunna leva ett självständigt liv.81 

 

Chefen anser att det är svårt att hålla budgeten inom Socialtjänsten och de måste hela tiden se 

över var de kan bespara. Avdelningen inom Socialtjänsten är en verksamhet som till största 

delen består av kvinnliga medarbetare. Chefen på avdelningen påpekar dock att det även finns 

en del manliga anställda. 

 

I Socialtjänsten finns en långtgående delegationsordning som visar på vilka beslut som 

medarbetarna får ta. Arbetet inom Socialtjänsten styrs av lagen och den styr även vem som får 

ta beslut. Enligt chefen så ligger delegationen på olika nivåer och därför tas vissa beslut även 

av politiker. Chefen anser även att delegationen fungerar väldigt bra och menar ”att det är 

viktigt att veta vem som har ansvaret, men även viktigt att värdera sina tankar och 

värderingar med andra”. Resterande av intervjupersonerna inom förvaltningen tycker att 

delegationsordningen är väldigt tydlig och fungerar bra. Ip7 säger att ”delegationen fungerar 

bra och det känns bra att det är en ganska långtgående delegation, att det mesta ligger på oss 

att ta beslut, sen kan man ju ibland använda delegationen som en möjlighet att hänvisa 

besluten uppåt. Det tycker jag är bra.”  En av medarbetarna tycker att det är bra att det är en 

långtgående delegation där de flesta besluten ligger hos dem samt att de kan använda 

delegationen till att hänvisa besluten uppåt.  

 

Under intervjuerna har det framkommit att det är väldigt vanligt med internrekrytering i den 

offentliga sektorn. Chefen menar att det är både positivt och negativt med att rekrytera internt. 

En nackdel är att det är svårt att lämna en arbetsgrupp och bli chef över den och en fördel är 

att man känner en trygghet i det man gör. Det är lite blandade åsikter hos medarbetarna. En av 

dem menar att det är bra att man känner varandra och att cheferna känner till kommunens 

förhållanden, men det kan även bli lite inavel och det kommer inte så mycket nya influenser. 

Det senare är något som de andra två håller med om. Ip6 säger att ”vår avdelning behöver 

                                                 
80Socialtjänstens verksamhetsplaner.  s.54 
81 Ibid. s.55 
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externa tankar och idéer som kan föra organisationen framåt. Jag tycker att den idag bara 

stagnerar”.  

 

Vilka ledarskapsstilar kan man utläsa i respektive förvaltning? 
 

Inom kommunen finns en ledningsfilosofin som beskriver vilka krav och förväntningar som 

kommunfullmäktige ställer på i första hand förvaltningscheferna (och motsvarande), 

ordförande i nämnder och kommunstyrelsens arbetsutskott. Förutom krav och förväntningar 

anger ledningsfilosofin även vilket stöd och möjligheter som erbjuds. Ledningsfilosofin ska 

forma allt ledarskap, deras gemensamma arbete och deras relationer, vilket innebär att den 

ska prövas mot verkligheten och deras faktiska handlande.82  

 

Decentraliseringen är en viktig princip i ledningsfilosofin och den bygger på en tilltro till 

personalens förmåga att ta ansvar och nå resultat. Vidare innebär decentraliseringen att ansvar 

och befogenheter delegeras till den praktiska nivå som krävs för att verksamheten ska 

fungera.83 

 

Styrningen och ledningen formas av gemensamma värderingar och förhållningssätt. 

Värderingarna är utmärkande för hur de politiska och professionella ledarna ska agera i och 

utanför kommunen. Det ska också vara ett öppet klimat där det finns möjlighet att ifrågasätta 

och pröva nya som gamla ”sanningar” samt att eget initiativ och kreativitet ska stimuleras. 

Det är även viktigt att man som ledare är ett föredöme både inne i organisations som när de 

representerar kommunen utåt. Detta gäller framförallt frågor som rör etik och moral där 

kraven är högt ställda på ledarna.84 

 

Som ledare är det viktigt att man kan förmedla, konkretisera och ansvara för det 

förhållningssätt och de operativa mål som gäller för att förverkliga kommunens verksamhet i 

det dagliga arbetet. Ett uppdrag som förvaltningschefen har är att ansvara för verksamhetens 

resultat. Detta innebär inte att förvaltningschefen ska svara för verksamhetens genomförande, 

                                                 
82 Kommunens ledningsfilosofi. Bilaga 180 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
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utan det ansvaret ligger hos dem som har som uppgift att se till att det verkställs, exempelvis 

avdelningschefer eller arbetsledare.85 

 

Teknisk förvaltning 

 

Intervjupersonerna på den tekniska förvaltningen anser att det är viktigt att chefen månar om 

sin personal. Chefen anser att hans viktigaste uppgift är att arbeta med människorna i 

organisationen och att få alla att känna sig delaktiga och trivas. Medarbetarna tycker att 

chefen ska hålla ihop de anställda så att det blir en bra stämning, ta ansvar, inspirera och 

stimulerar, få ut så mycket som möjligt av personalen samt stötta och uppmuntra dem. Det är 

även viktigt att chefen tar ansvar, informerar och fattar beslut. 

 

Ip1 försöker som chef vara tydlig i sitt budskap, men är inte säker på att allt går fram. Ip1 

menar att ”alla människor har brister och det kan lätt hända att missförstånd uppstår”. Inom 

den tekniska förvaltningen är alla överens om att chefen i de flesta fall är tydlig. En 

medarbetare tycker att det är en mycket viktig egenskap som en ledare bör ha.  

 

Det är även viktigt att det är tydliga mål i verksamheten. Chefen menar att han tydliggör 

målen genom möten med ledningsgruppen som består av verksamhetsansvariga inom 

underhåll, transport, väg och vatten samt ekonomichefen, sekreteraren och han själv. Dessa 

för i sin tur ut målen till sina medarbetare i organisationen. Chefen försöker vara tydlig i 

målen och hoppas att allt går fram, men han vet dock att han har sina brister. På tekniska 

förvaltningen är alla överens om att chefen är tydlig i målen, men Ip2 påpekar dock att 

”chefen är som sagt ny och måste lära sig verksamheten så jag tror att detta kommer att 

utvecklas under våren”. 

 

Vidare anser Ip1 att det är väldigt viktigt att som chef intressera sig för det arbete 

medarbetarna håller på med. ”Det är kärnan så att säga”, menar Ip1. Medarbetarna inom 

förvaltningen tycker att deras chef intresserar sig för deras arbete och är ense om att det är en 

mycket viktigt del i ledarskapet. En medarbetare menar dock att det är de själva som har det 

stora ansvaret för att saker och ting ska bli gjort. 

 

                                                 
85 Kommunens ledningsfilosofi. Bilaga 180. 
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Det är väldigt viktigt att lyssna på förslag som kommer från medarbetarna anser chefen vid 

den tekniska förvaltningen. Ip1 menar att ”mina tankar bygger på att lyssna på vad folk säger 

och mina egna erfarenheter”. Alla medarbetare är överens om att deras chef är bra på att 

lyssna på de förslag som de ger. De förslag som medarbetarna ger handlar ofta om 

förändringar av olika slag. En av medarbetarna anser att chefen är väldigt bra på att ge svar på 

de förslag som de ger men att chefen ändå håller sin linje ganska hårt. Några av de anställda 

tycker dock att det inte händer så mycket med de förslag som ges. Ip3 menar att ”chefen 

lyssnar men vad händer sen”? En av medarbetarna tycker dock att de förslag som lagts fram 

oftast inneburit förändring.   

 

Chefen i förvaltningen har tagit initiativ till en omorganisering då han ansåg att de inte 

arbetade effektivt samt att de inte hade en organisation som var optimal. För att få igenom 

denna förändring presenterade chefen sina förslag för ledningsgruppen och tillsammans med 

de verksamhetsansvariga arbetade de ihop förslag till förändring och presenterade dessa för 

personalen. Vid förändring i organisationen har de flesta medarbetarna förståelse för att 

cheferna måste ha stöd längst upp i organisationen innan förslag till förändring läggs fram till 

medarbetarna. Medarbetarna anser att chefen är bra på att informera vid förändringar men Ip3 

tycker att de borde vänta med att informera tills de vet lite mer. Hon säger att ”många gånger 

som de informerar för tidigt blir det oroligt i arbetsgruppen”. Omorganiseringen kommer att 

innebära stora förändringar för många och reaktionerna är blandade. En av medarbetarna är i 

grunden för förändringar och ser det väldigt positivt med omorganiseringen. De andra två är 

även för förändringar men känner att de skulle vilja vara med och påverka mer samt att det är 

viktigt att ledningen pratar med de berörda innan de beslutar något om omorganiseringen. Ip3 

säger: ”jag har fått arbetsuppgifter som jag inte hade en aning om att jag skulle få”. Hon 

menar vidare att hon inte vet om hon har möjlighet att neka till detta. Hon menar dock att hon 

inte ska säga för mycket eftersom hon inte provat än. 

 

Den tekniska förvaltningen har möten med olika innehåll. Chefen tycker att det är viktigt att 

alla deltagare får säga sitt och han lyssnar på dem som kan frågorna. Han påpekar dock att det 

är hans ansvar och i slutändan hans beslut som gäller. Vid möten som anordnas deltar de 

verksamhetsansvariga, men det har även informationsmöten och projektmöten med de 

anställda. Mötena hålls på stadshuset i sammanträdesrum eller ute på andra ställen i 

verksamheten. Medarbetarna känner sig delaktiga och kan göra sig hörda. En av medarbetarna 

anser dock att hon inte alltid blir kallad till de möten som berör henne.  
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De flesta av medarbetarna anser att deras chef är bra på att hitta på saker utanför 

arbetsplatsen. En av dem tycker dock att hon inte alltid blir tillfrågad om hon vill vara med. 

Chefen har anordnat fler olika aktiviteter under den korta tid han har varit där bland annat 

bowling, ridning med mera. Aktiviteter utanför arbetsplatsen är väldigt uppskattat av 

medarbetarna. 

 

Alla tillfrågade i den tekniska förvaltningen är övertygade om att chefen påverkar kulturen på 

arbetsplatsen. Chefen själv hoppas att han påverkar kulturen och tycker att det vore tråkigt 

annars. Ip2 påpekar att ”chefen påverkar kulturen i samspel med medarbetarna, men det är 

ändå chefen som har störst möjlighet att påverka långsiktigt”. En annan medarbetare 

resonerar att om hon inte hade haft så fria tyglar som hon har så hade kulturen inte varit på 

samma sätt. 

 

Socialtjänsten 

 

Vid Socialtjänsten anser de bland annat att en chefs viktigaste uppgifter är kunna leda 

verksamheten och vara tydlig. Chefen ska även kunna styra och hålla den röda tråden. En 

medarbetare anser att det är viktigt som chef att omsätta och utföra de uppdrag som de får från 

socialnämnden. Ip7 tycker att ”det är viktigt att få tydliga direktiv, av vad som gäller och hur 

jag ska prioritera för att nå dit, vilket uppdrag jag har, vad jag ska uppnå och vad jag ska 

hinna med”.  

 

Chefen anser sig vara tydlig i sitt budskap, men har förstått att det inte alltid är så. Ip5 säger 

att ”det är svårt att bli tillräckligt tydlig samtidigt som man ska ha en balans i tydligheten och 

i den frihet som finns”. Två av medarbetarna anser att deras chef skulle kunna vara något 

tydligare i sitt budskap medan den tredje känner att chefen är tillräckligt tydlig. Ip7 menar att 

”det är väldigt viktigt med tydligt ledarskap när man är ny på arbetsplatsen men det har inte 

lika stor betydelse när man arbetat ett tag för då är man mer självgående”. 

 

Chefen är väl medveten om att det är politiken som sätter målen och att det är hon som ska 

omvandla dem i verksamheten. En av medarbetarna tycker inte att målen är tydliga medan 

den andra två ser att det är tydliga mål i verksamheten. Anledningen till att en av 

medarbetarna inte tycker att målen är tydliga beror enligt denne på att det är en hög 

arbetsbelastning som i sin tur innebär lite tid över att reflektera över målen. ”Det är mycket 
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här och nu som gäller”, menar Ip7. Alla är dock alla eniga om att de känner till målen i 

verksamheten, men att det inte pratas så mycket om dem. Enligt en av medarbetarna klarar 

verksamheten inte av alla de mål som sätts upp. 

 

”Det är väldigt viktigt att intressera sig för medarbetarnas arbete”, anser Ip5. Chefen pratar 

med enhetscheferna om den övriga personalen men försöker även möta dem ute på deras 

arbetsplats. Det finns en önskan hos medarbetarna att chefen skulle kunna intressera sig mer 

än vad denna gör. Ip6 vill gärna att chefen ska intressera sig mer för vad de anställda tänker 

och vad de ser i vissa situationer. Ip6 menar att ”det är viktigt att chefen tar vara på vad den 

som jobbar på golvet har att säga”. Även en annan medarbetare är av ungefär samma åsikt 

som ovan. Den tredje däremot tycker att chefen intresserar sig nog och följer upp det arbete de 

håller på med.   

 

Chefen vid avdelningen anser att förslag från medarbetarna ska gå genom enhetscheferna 

innan de kommer fram till henne. Två av medarbetarna anser att det finns utrymme att ge 

förslag och att chefen lyssnar på dessa medan den tredje saknar att chefen frågar 

medarbetarna om förslag. Ip6 påpekar att ”det känns inte alltid som att förslagen tas på allvar 

och det tar energi ifrån en, energi som man egentligen skulle kunna lägga på mycket annat i 

det vardagliga arbetet”. Två av medarbetarna känner att de förslag som de anställda ger ofta 

stannar hos cheferna och det händer ingenting oavsett om förslaget är bra eller dåligt. Den 

tredje medarbetaren tycker inte heller att alla förslag medarbetarna ger fullföljs men hennes 

förklaring till detta är att förslagen som ges inte alltid är så bra då de ses ur ett annat 

perspektiv. Hon menar att medarbetarna inte ser det problematiska i det.  

 

Vid förändringar i organisationen anser chefen på avdelningen att det är viktigt att få med sig 

enhetscheferna för att få med sig den övriga personalen. Hon menar vidare att man skapar en 

förändring genom att man törs säga direkt till den det berör. Det finns en enighet bland 

medarbetarna att de ibland får vara med och tycka till vid förändringar men att de ibland blir 

”överkörda” istället för att bli tillfrågade om förändringen. En av dem menar att de plötsligt 

kan få information rörande deras arbete som de inte hade en aning om, men som påverkar 

deras arbetssituation betydligt. En annan av medarbetarna påpekar att det ibland förväntas en 

stor delaktighet av dem. Detta anser han vara både positivt och negativt. De får vara med och 

tycka till samtidigt som det kan vara småsaker som kräver mycket tid från det dagliga arbetet. 

Ip8 säger att ”jag har varit med om chefer som har saboterat förändringar, men även chefer 
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som har varit entusiastiska till förändringar”. Ip8 menar vidare att ”det är svårt att säga om 

det har med kulturen att göra, men jag tror att det är delaktigheten i förändringen som är 

avgörande om chefen är positiv eller negativ till den”. 

 
Chefen har regelbundna möten med enhetscheferna där man bland annat följer upp 

verksamheten. De anställda känner sig delaktiga vid de möten där de medverkar och det är 

även eniga om att det är en avslappnad miljö. Ip7 säger att ”på möten blir ibland miljön lite 

väl avslappnad och informell, jag tror detta kan bero på att vi ofta har våra möten i 

personalrummet”. Samma medarbetare tycker även att det är dåligt att mötena hålls i samband 

med lunch eller fikarast då dessa kan bli lidande. Möten hålls även i sammanträdesrum och i 

chefens rum. 

 

De har på arbetsplatsen en personaldag för hela avdelningen en gång vartannat år. Chefen 

hittar på något tillsammans med enhetscheferna och verksamhetsutvecklarna en till två gånger 

per år. Alla medarbetare säger att det ibland pågår aktiviteter utanför arbetsplasten, men det 

varierar hur ofta de gör det. 

 
Precis som på den tekniska förvaltningen anser de anställda att deras chef påverkar kulturen. 

Chefen anser att hon själv påverkar kulturen, men påpekar även att ”det är hela ledet som 

påverkar kulturen från högste chefen och nedåt”. En av medarbetarna tycker att det är chefen 

som ska lägga ribban för vad som är tillåtet och inte tillåtet och påverkar på det sättet 

kulturen. En annan medarbetare anser att alla blir berörda av chefens sätt att se på saker och 

ting. 

 

Vilka skillnader och likheter finns inom dessa förvaltningar? 
 
Kulturen och ledarstilar på arbetsplatsen skiljer sig en del mellan de båda förvaltningarna men 

det går även att urskilja en hel del likheter.  

 

Den tekniska förvaltningen är en dominerande manlig arbetsplats som i huvudsak arbetar med 

materiella ting så som vatten, transport och underhåll. Det håller dock på att bli en jämnare 

könsfördelning då flera av dem som anställs nu är kvinnor. Socialtjänsten däremot är en 
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typisk kvinnlig arbetsplats. Förvaltningen finns till för människorna i kommunen och ser 

bland annat till att barn, vuxna och handikappade ska kunna leva ett drägligt och 

betydelsefullt liv.   

 

Inom Socialtjänsten finns en tydlig delegationsordning. Detta innebär att de anställda känner 

en trygghet i vilka beslut de får ta. Vid den tekniska förvaltningen finns ingen sådan tydlig 

delegationsordning vilket skapar en osäkerhet hos medarbetarna. De har svårt att veta vilka 

beslut de får ta och rådfrågar därför ofta deras chef för att höra hans åsikt.  

 

De är inom de båda förvaltningarna eniga om att det är viktigt att rekrytera externt. På det 

sättet får arbetsplatsen nya tankar, idéer och influenser menar Socialtjänsten. Den tekniska 

förvaltningen tycker att det medför nytt blod, nya idéer och ny kompetens. Några på 

Socialtjänsten anser dock att intern rekrytering även kan innebära något positivt. 

 

På den tekniska förvaltningen anser både chefen och medarbetarna att en chefs viktigaste 

uppgifter bland annat är att få medarbetarna att känna sig delaktiga och trivas, stimulera och 

inspirera samt skapa en bra stämning på arbetsplatsen. Vid Socialtjänsten anser de att en chefs 

viktigaste uppgifter är att vara tydlig, kunna styra och hålla den röda tråden, ge tydliga 

direktiv samt omsätta och utföra de uppdrag de får från Socialnämnden. 

 

Vid den tekniska förvaltningen är alla överens att chefen är tydlig i sitt budskap och även 

tydlig i vilka mål som finns på arbetsplatsen. I Socialtjänsten anser majoriteten att chefen inte 

är tydlig i sitt budskap medan de flesta ansåg att hon var tydlig i att förmedla målen som 

verksamheten har. 

 

Chefen vid den tekniska förvaltningen försöker att intressera sig för vad medarbetarna arbetar 

med. Han menar att det är väldigt viktigt. Medarbetarna är eniga om att chefen visar intresse 

för deras arbete. Vid Socialtjänsten finns det lite delade uppfattningar kring denna fråga. 

Chefen säger att det är viktigt att intressera sig för vad medarbetare gör Hon pratar med 

enhetscheferna om den övriga personalen men försöker även möta personalen. Majoriteten av 

medarbetarna känner däremot att deras chef skulle kunna intressera sig mer. 

När medarbetarna kommer med förslag anser chefen vid den tekniska förvaltningen att det är 

väldigt viktigt att lyssna. Alla medarbetare tycker att deras chef lyssnar när de kommer med 

förslag, men det är bara en av dem som tycker att förslag leder till förändring. De övrig anser 
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att det oftast inte händer någonting. Flertalet av medarbetarna vid Socialtjänsten tycker att det 

finns utrymme att ge förslag och att chefen lyssnar på dem. De är dock överens om, precis 

som vid den tekniska förvaltningen, att många av förslagen inte fullföljs. Chefen vid 

Socialtjänsten anser att förslag från medarbetarna ska gå genom enhetscheferna innan de 

kommer från henne.  

 

Medarbetarna på den tekniska förvaltningen tycker att deras chef är bra på att informera vid 

förändringar men de önskar att de fick vara med att påverka mer. De tycker även att det är 

viktigt att chefen pratar med de berörda innan de beslutar om en stor förändring. Vid 

Socialtjänsten finns en enighet bland medarbetarna att de ofta får vara med och tycka till vid 

förändringar men att de ibland känner sig överkörda.  

 

Vid möten ser det ut ungefär desamma vid båda förvaltningarna. Möten hålls regelbundet och 

alla känner sig delaktiga i mötena och kan göra sig hörda. Mötesplatsen varierar inom de båda 

förvaltningarna. Skillnaden här är att chefen vid Socialtjänsten ofta håller möten enbart med 

enhetscheferna. 

  

Det hittas på aktiviteter utanför arbetsplatsen på båda förvaltningarna, men mängden varierar. 

På den tekniska förvaltningen har chefen hunnit hitta på väldigt mycket på kort tid medan 

chefen vid Socialtjänsten har personaldag för hela avdelningen en gång vartannat år samt 

aktiviteter 1-2 gånger per år med enhetscheferna. 

 

Alla på de båda förvaltningarna är helt överens om att chefen påverkar kulturen på 

arbetsplatsen.  
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DISKUSSION 
 

Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ studie mellan två förvaltningar inom den 

offentliga sektorn där vi avser att undersöka hur ledarskapskulturen ser ut på respektive 

förvaltning samt vilka skillnader och eventuella likheter som kan finnas mellan dessa. För att 

uppnå vårt syfte har vi genomfört åtta intervjuer med chefer och medarbetare på en avdelning 

inom Socialtjänsten och en teknisk förvaltning i en kommun i Norrbotten. 

 

De frågeställningar vi önskar få svar på är: 

 

• Vad är dominerande/centralt i respektive förvaltnings kultur? 

• Vilka ledarskapsstilar kan man utläsa i respektive förvaltning? 

• Vilka skillnader och likheter finns inom dessa förvaltningar? 

 
Vi kommer i detta avsnitt utgå ifrån teorier rörande New Public Management, kön i 

organisation, kultur samt ledarstilar. 

 

Som Hedlund (1997) skriver skedde under mitten av 1980-talet en förändring i den offentliga 

sektorn som innebar förtroende att vara ansvarig för personalfrågor och ekonomiskt ansvar En 

ny filosofi om styrning och ledning i offentlig verksamhet tog start. Denna filosofi kallas New 

Public Management (NPM). Den innebär bland annat ett ökat ekonomiskt lokalt ansvar, en 

förskjutning från politik till ledarskap, försök till offentliga kostnadsminskningar samt en ny 

betoning på medborgarnas individuella rättigheter, valfrihet och deltagande i verksamheten. 

Denna förändring som skedde anser vi har ett stort inflytande för hur det ser ut idag i den 

offentliga sektorn. Självklart har det skett en del förändringar även på senare tid, men NPM 

var början till ett nytt sätt att tänka i den offentliga sektorn. En positiv del med NPM tycker vi 

framförallt är att tjänstemännen fått ett större ansvar då det gäller prioriteringsbeslut samt 

även att medborgarna har mer att säga till om. Dagens offentliga ledare jobbar utifrån denna 

filosofi. Det är ingenting de gör medvetet utan de är inskolade i denna anda. Som vi tidigare 

nämnt har kommunen en egen ledningsfilosofi och i denna visas det tydligt att ledaren har ett 

stort ansvar och fungerar som en frontfigur. Ledaren ska vara ett gott föredöme både i 

organisationen och när de representerar kommunen utåt samt ansvara för verksamhetens 

resultat. I kommunens ledningsfilosofi märks det att ledaren har tendenser till den roll som 

beskrivs i NPM. De bägge förvaltningarnas chefer har båda nämnt att ekonomin har en stor 
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betydelse i den offentliga sektorn. Det handlar om kostnadsminskningar och ekonomiskt 

ansvar. Chefen vid Socialtjänsten påpekar att budgeten är svår att hålla och en konsekvens av 

det är att de måste genomföra besparningar. Vid den tekniska förvaltningen anser chefen att 

man har ett stort ansvar som chef vid den offentliga sektorn, eftersom det handlar om 

skattebetalarnas pengar. Han menar att det är en större process som tar längre tid i den 

offentliga sektorn än i den privata. Detta beror på att det är folkets pengar de har hand om. 

 

När vi var på förvaltningarna för att intervjua fick vi intrycket av det var en öppnare stämning 

på den tekniska förvaltningen och att dörrarna till kontoren alltid stod öppna. På 

Socialtjänsten var det betydligt tystare i korridorerna och de flesta dörrarna till kontoren var 

stängda. Vid intervjuerna framkom att de båda förvaltningarna har helt skilda arbetsuppgifter 

och slutsatsen vi drar är att det påverkar om dörrarna är stängda eller inte. Socialtjänsten 

arbetar med personlighetsrelaterade uppgifter, det vill säga vad vi kallar en ”mjuk” 

förvaltning, därför lämpar det sig inte att ha sin kontorsdörr öppen, eftersom de uppgifter de 

arbetar med är konfidentiella. Om dörrarna alltid står öppna kan obehöriga råka ta del av 

information som de inte har med att göra. Vi som utomstående tycker att detta leder till en 

mer stel kultur på arbetsplats, men de betyder inte att de som arbetar där uppfattar kulturen så. 

Det går kanske inte att arbeta på något annat sätt. Enligt oss påverkas kulturen av att det är 

konfidentiellt i och med att de många gånger måste jobba med dörren stängd. Den tekniska 

förvaltningen däremot arbetar med materiella ting såsom gator, parker med mera, det vill säga 

det vi kallar en ”hård” förvaltning. Detta tyder på det inte behöver vara så konfidentiellt som 

det är vid Socialtjänsten. Eftersom de inte har så konfidentiella arbetsuppgifter leder det till 

öppna dörrar samt att vi utomstående uppfattar kulturen som mer öppen och lättsam.   

 

Under intervjun hade intervjupersonerna på Socialtjänsten en förmåga att sväva ifrån själva 

frågan. De hade väldigt mycket intressant att berätta, anledningen till detta har att göra med 

situationen i deras dagliga arbete. Att arbeta och hjälpa människor har vi under intervjuerna 

fått uppfattningen om många gånger kan vara frustrerande, eftersom det inte alltid finns 

ekonomiska möjligheter att hjälpa folk i den utsträckningen man vill. Som chefen vid 

Socialtjänsten tidigare nämnt är det väldigt svårt att hålla budgeten och detta är något som kan 

gå ut över medarbetarna i deras arbete. I och med att situationen är som den är anser vi att det 

finns behov av att få berätta för utomstående om vad som händer på deras arbete. På den 

tekniska förvaltningen fick vi under intervjun mer konkreta svar, vad detta beror på vet vi 

inte. Kanske kan det ha att göra med att de på förvaltningen ofta har konkreta arbetsuppgifter. 
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Avdelningen inom Socialtjänsten och den tekniska förvaltningen visade sig, precis som vi 

föreställt oss, vara en kvinnlig respektive manlig arbetsplats. Inom den tekniska förvaltningen 

visas dock tendenser till en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen och detta beror på att 

flera av dem som anställs nu är kvinnor. Denna tydliga könsfördelning beror enligt Hedlund 

(1997) på att män och kvinnor har olika tankemönster. Kvinnor har ett mer omsorgsrationellt 

tänkande medan män tänker mer tekniskt- ekonomiskt. Detta tänkande kan även vara det 

omvända, men ute i arbetslivet är det oftast kvinnor som dominerar inom omsorgsyrken 

medan männen finns inom teknik och ekonomi. Vi håller med i detta resonemang, men vi 

tycker att det är väldigt synd att det ser ut så här på många svenska arbetsplatser. Av egna 

erfarenheter anser vi att det är väldigt viktigt att få en blandning av män och kvinnor på 

arbetsplatsen. Chefen måste anpassa sitt ledarskap beroende på om det är män eller kvinnor 

som arbetar på arbetsplatsen och detta påverkar i sin tur kulturen.  

 

En central del inom avdelningen på Socialtjänsten är att de anställda har en tydlig 

beslutsdelegation. Denna innebär att medarbetarna vet sitt ansvar och vilka beslut de får ta. En 

liknande delegation finns inte på den tekniska förvaltningen. Åsikterna kring denna 

delegationsordning visar på att den ger en trygghet samt en tydlighet åt personalen inom 

Socialtjänsten. Alla är överens om att den fungerar väldigt bra och att det är skönt att den 

finns. På den tekniska förvaltningen finns som sagt ingen tydlig delegation. Detta uppfattar vi 

som att det finns en osäkerhet över vilka beslut som får tas och inte tas. Det här kopplar vi 

ihop med vad chefen har sagt angående att han anser att medarbetarna många gånger 

rådfrågar honom i frågor som han tycker att de kan ta själva. Skulle det finnas en tydlig 

delegationsordning leder det enligt oss till att de anställda skulle känna mer trygghet i sina 

beslut. Detta skulle i sin tur leda till mindre spring hos chefen. Vi anser att om medarbetarna 

känner trygghet i de beslut de får fatta kan det påverka kulturen avsevärt. Det är chefens 

uppgift att se till att medarbetarna vet vilka beslut de får ta och inte. I och med att detta är en 

politiskt styrd organisation kan ansvaret också ligga hos någon annan än chefen. Kulturen 

påverkas, enligt oss, beroende på hur tydlig chefen är angående vilka beslut som får tas. Stöd i 

detta resonemang kan vi få av Alvesson (1997). 

 

Flera av intervjupersonerna har under intervjuerna nämnt vad de anser om internrekrytering, 

vilket vi under intervjuerna har fått uppfattningen om är vanligt inom den offentliga sektorn. 

Att rekrytera internt anser många kan leda till ett avstannande i utvecklingen inom respektive 

förvaltning. De flesta vid de båda förvaltningarna påpekade under intervjuerna att det är 
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viktigt att det kommer nya idéer utifrån. Det finns även fördelar med att rekrytera internt, 

anser några vid Socialtjänsten. Dessa fördelar är att cheferna känner en trygghet i det de gör, 

de känner varandra och känner till förhållandena i den kommun där de jobbar. Enligt 

Alvesson (1997) ses människan som både kulturbärare och kulturskapare. Genom att man 

rekryterar en chef internt fungerar chefen mer som en kulturbärare och enligt Alvesson (1997) 

innebär det att man omedvetet är formad till vissa tankesätt och värderingar utifrån de olika 

traditioner som man stöter på i arbetslivet. Vid extern rekrytering fungerar chefen mer som en 

kulturskapare då denna kommer med nya erfarenheter och nya intryck samt sin egen 

kreativitet. Som kulturskapare förhåller man sig aktivt till den överförda kulturen från tidigare 

generationer, men man omdefinierar olika element i denna. De flesta är för en 

externrekrytering eftersom människor utifrån kommer som en frisk fläkt till arbetsplatsen. Vi 

håller med i detta resonemang och är övertygade om att extern rekrytering leder till största 

utvecklingen i verksamheten samt till en förändrad och utvecklande kultur. Detta har vi 

kunnat se i den tekniska förvaltningen där den relativt nya chefen tidigare arbetat på en 

arbetsplats i den privata sektorn. Han har under den korta tiden i organisationen bland annat 

satt igång en omorganisering som lett till stora förändringar. Vi har fått uppfattningen under 

intervjuerna att den nya chefen verkligen ”rör om i grytan” och på det sättet skapar han på 

lång sikt en ny kultur.  

 

Vi har fått väldigt många olika svar på frågan angående vad intervjupersonerna tycker att en 

ledares viktigaste uppgifter är. Svaren har inneburit alltifrån att ta ansvar, fördela arbetet, 

informera, vara tydliga, att få medarbetarna att känna sig delaktiga och trivas samt att skapa 

trygghet. Även att stötta och uppmuntra sin personal ansåg några var en viktig uppgift. Den 

skillnad man har kunnat se i svaren är att de anställda vid den tekniska avdelningen tycker att 

det är väldigt viktigt att ledaren ser till så att alla ska trivas, känna sig stimulerade och att 

personalen blir stöttade och uppmuntrade samt att chefen ska medverka till att det blir en bra 

stämning på arbetsplatsen. Med stöd av Fred Fiedlers teori hamnar dessa egenskaper under 

den relationsorienterade ledaren. Den relationsorienterade ledaren är enligt Fiedler en ledare 

som har som ambition att värna om goda relationer till medarbetarna för att kunna uträtta 

uppgiften. Några av svaren från den tekniska förvaltningen tyder även på att det är viktigt att 

chefen är uppgiftsorienterad, vilket enligt Fiedler innebär en ledare som först löser en uppgift 

och sedan ägnar sig åt relationer. Svar vi fått under intervjuerna är bland annat att en chef 

förutom att stötta och uppmuntra samt stimulera även ska kunna leda, fördela och utveckla 

kontoret. Vi kan även urskilja ett samband att de på Socialtjänsten tycker att en chefs 
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viktigaste uppgifter är inriktade mot Fiedlers definition av en uppgiftsorienterad ledare. 

Svaren vi fått är bland annat att en ledare ska omsätta och utföra de uppdrag som hon får från 

Socialnämnden, chefen ska ta ansvar för att vara ledare samt att chefen ska vara tydlig och 

kunna styra. Enligt Alvesson (1997) bör det finnas en någorlunda samstämmig grundsyn om 

chefen och dennes roll bland medarbetarna för att allt ska fungera på arbetsplatsen. Han säger 

dock att man måste ta hänsyn till att det finns olika generationer, kön och yrkesgrupper med 

mera på arbetsplatsen. En sådan samstämmig grundsyn på respektive förvaltning tycker vi oss 

kunna urskilja. 

 

Om man är tydlig eller inte är något som sätter sin prägel på företagskulturen skriver 

Alvesson (1997). Det är viktigt att ledningen effektivt klarar av att minska och bemästra 

budskap med otydligheter och motsägelser. Som tidigare nämnts så uppfattar och tolkar 

omgivningen saker på olika sätt och därför är det viktigt att som chef vara lyhörd och tydlig. 

På frågan om chefen är tydlig i sitt budskap är alla medarbetare på den tekniska förvaltningen 

överens om att chefen i de flesta fall är tydlig. Flertalet på Socialtjänsten tycker däremot att 

deras chef skulle kunna vara något tydligare. Tydlighet är något som enligt oss är mycket 

viktigt i de flesta situationer. Missförstånd och tvetydigheter är något som kan skapa stora 

problem, inte bara i arbetslivet. Enligt oss leder tydlighet till effektivitet. 

 

Det är även viktigt att det finns tydliga mål i organisationen. Hedlund (1997) skriver att det 

under 1980-talet kom en ny filosofi som kallas New Public Management. Den innebar på 

bland annat att en ny form av målstyrning uppkom. Denna gick ut på att politikerna skulle 

formulera övergripande mål och riktlinjer inom olika delar i den offentliga sektorn. Här kan vi 

tycka att det sedan är chefernas uppgift att vidareförmedla och ansvara för de mål som gäller i 

verksamheten samt föra ut dessa till medarbetarna. Detta är något som tydligt beskrivs i 

kommunens ledningsfilosofi. Chefen vid Socialtjänsten är väl medveten om detta och de 

flesta medarbetare anser att hon lyckats med det. Detsamma gäller på den tekniska 

förvaltningen där de menar att chefen är tydlig i målen men säkert kommer att bli tydligare 

när han lärt sig verksamheten bättre. 

 

Chefen på den tekniska förvaltningen tycker att det är viktigt att man intresserar sig för sina 

medarbetare och detta är något som medarbetarna känner att han gör. Vid Socialtjänsten 

känner medarbetarna att deras chef skulle kunna intressera sig mer för dem och deras arbete. 

Slutsatsen till detta är att anledningen till att de känner så här beror på att chefen ofta går via 
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enhetscheferna istället för att möta personalen direkt. Chefen säger att hon försöker möta 

personalen, men tydligen fungerar detta inte tillräckligt bra. Enligt oss måste högste chefen 

visa intresse för alla inom verksamheten, för att få en bra relation till sina anställda. Detta är 

någonting som vi tycker att chefen vid den tekniska förvaltningen har lyckats med. Alvesson 

(1997) menar att allt handlande en ledare utför har en kulturell påverkan och vi menar att om 

en chef lyssnar eller inte påverkar kulturen avsevärt på arbetsplatsen. 

 

Alvesson (1997) säger i sin teori att det är väldigt viktigt att chefen lyssnar på sina 

medarbetare och är lyhörd över hur dessa ser på sin situation, eftersom förhållanden kan 

uppfattas och tolkas olika av omgivningen. Han menar även att det vid förändringar i 

organisationen är viktigt att ta kulturen på allvar och inte försöka tvinga på sina medarbetare 

sina värderingar och ideal utan istället använda sig av de anställdas idéer och förslag. Som vi 

tidigare nämnt menar Alvesson (1997) att allt handlande en ledare utför har en kulturell 

påverkan. Utifrån frågan om chefen lyssnar på de förslag medarbetarna ger har vi kunnat 

utläsa att de båda cheferna tycker att det är väldigt viktigt att lyssna på sina medarbetare. Vid 

den tekniska förvaltningen känner de anställda att chefen är bra på att lyssna på de förslag 

som läggs fram. De förslag som medarbetarna ger handlar många gånger om förändringar.  

Vid den tekniska förvaltningen har chefen nyligt tagit initiativ till en stor omorganisering. 

Denna omorganisering kommer att innebära stora förändringar för många och reaktionerna är 

blandade. Här har chefen stöd av kommunens ledningsfilosofi som uppmuntrar cheferna till 

egna initiativ och kreativitet. Chefen vid Socialtjänsten vill att förslagen ska gå genom 

enhetscheferna innan de kommer fram till henne. Precis som Alvesson (1997) tidigare nämnt 

är det viktigt att lyssna på sina medarbetare och se till deras idéer och förslag. Detta är något 

som medarbetarna vid Socialtjänsten känner att deras chef gör, men de är dock eniga om att 

förslagen som ges ofta stannar hos cheferna och inte fullföljs. 

 

Vad vi kan tycka oss se är att de inom den tekniska förvaltningen har starkare åsikter vad 

gäller frågan om hur förändringar hanteras. Detta kan bero på att det vid intervjutillfället 

pågick en stor omorganisering i förvaltningen. Här finns dock vissa brister och vi kan se att 

det finns en önskan hos medarbetarna att bli tillfrågade samt större möjlighet att få tycka till. 

På Socialtjänsten har det, enligt intervjuerna, inte skett så stora förändringar på senare tid och 

därför har de anställda inte blivit drabbade på samma sätt som de på den tekniska 

förvaltningen. En tydlig skillnad i kulturen på de båda förvaltningarna är att cheferna hanterar 

förslag från medarbetarna samt förändringar på olika sätt. Chefen på den tekniska 
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förvaltningen har en mer nära kontakt med sina medarbetare samt har alltid dörren öppen. 

Chefen vid Socialtjänsten väljer ofta att gå genom sina enhetschefer vid förslag och 

förändringar. Detta tyder på ett mer distanserat förhållande till sina medarbetare. 

 

Båda förvaltningar har regelbundna möten med olika innehåll. Enligt Alvesson (1997) sker 

det ofta en stark kulturell påverkan under möten och det är en av chefernas viktigaste 

uppgifter att delta samt kalla till dem. Ett möte innehåller många punkter som skapar eller 

återskapar betydelse till exempel, vilka som kallas till mötet, vart det äger rum och om miljön 

är avslappnad eller inte. Dessa kan vara moment som påverkar och visar hur kulturen ser ut på 

arbetsplatsen. Vid frågan vi ställde angående möten på arbetsplatsen har vi kunnat se att 

uppfattningen om möten i de båda förvaltningarna är densamma. En skillnad är framförallt att 

chefen vid Socialtjänsten bara verkar hålla möten med enhetscheferna inom förvaltningen. En 

annan skillnad är att en av medarbetarna i den tekniska förvaltningen känner att hon inte alltid 

blir kallad till möten som hon tycker berör henne. 

 

Som nämnts tidigare har allt handlande en ledare utför, enligt Alvesson (1997), en kulturell 

påverkan. Denna påverkan kan bland annat visa sig genom hur ledaren prioriterar sin tid samt 

genom symboliska handlingar. Detta kan kopplas ihop med frågan vi ställde om chefen tar sig 

tid att hitta på något med sina medarbetare utanför arbetsplatsen. Här kan man se en ganska 

stor skillnad mellan de olika cheferna. Under sin korta tid på den tekniska förvaltningen har 

chefen hunnit med att ordna och delta i många olika aktiviteter med personalen. Chefen vid 

Socialtjänsten däremot hittar tillsammans med enhetscheferna på något 1-2 gånger per år men 

har bara personaldag för hela avdelningen en gång vartannat år. Om man kopplar det här till 

Fiedlers teori om ledarskap kan man tolka det som att chefen vid den tekniska förvaltningen 

är mer relationsinriktad.  

 

Alla tillfrågade på respektive förvaltning är övertygade om att chefen påverkar kulturen på 

arbetsplatsen. Ledaren har en väldigt stor del i hur kulturen är på arbetsplatsen. Genom sitt 

beteende och sina handlingar i olika situationer påverkar ledaren sina medarbetare. Det är 

även viktigt att tänka på att ledaren även blir påverkad av sin arbetsplats samt att det är en 

politiskt styrd organisation. Vi anser även att kön, arbetsuppgifter, uppfattningar hos 

medarbetarna och lagar påverkar ledaren samt att det just är den offentliga sektorn kan 

innebära mer svårigheter för chefen att styra och ställa som han/hon vill i jämförelse med den 

privata sektorn. 
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Sammanfattningsvis kan man se att kulturen på de båda förvaltningarna skiljer sig väldigt 

mycket åt, detta beror till största del på att de har så olika arbetsuppgifter att handskas med. 

Kulturen beror även till stor del på ledaren och hur denne handlar i olika situationer. Mellan 

de två cheferna har vi kunnat utläsa en hel del skillnader men även stött på en del likheter. 

Skillnaderna i deras handlande beror mycket på att de arbetar på två helt olika förvaltningar, 

men det har även att göra med deras personliga ledarstilar. 

 

Att jobba som chef inom Socialtjänsten och ansvara över att människorna i kommunen har 

tillgång till det stöd och hjälp de behöver kan vara en mycket tuff uppgift. Det är svårt att från 

år till år veta hur många som behöver den hjälp de kan erbjuda. När man arbetar med 

människor kan nog det mest oförutsedda händelser inträffa. Utefter detta kan det vara svårt att 

sätta upp en hållbar budget. Allt detta måste chefen vid Socialtjänsten ha i åtanke och delvis 

handla efter. 

 

Inom den tekniska förvaltningen anser vi att det som chef är lättare att planera sin verksamhet 

just på grund av att det inte har med människor att göra. Visst kan det hända oförutsedda 

företeelser,  som att en väg rasar eller att en vattenledning går sönder, men detta tycker vi inte 

går att jämföra med de händelser som kan inträffa med människor. Vi tycker att problemen 

som kan uppstå vid den tekniska förvaltningen är mer konkreta och många gånger mer 

lätthanterliga. 

 

Att det är en kvinnlig respektive manlig förvaltning kan också påverka ledarskapskulturen på 

arbetsplatsen. Vi är väl alla överens om att kvinnor och män är olika i många avseenden och 

att så även är fallet ute på arbetsplatsen. Vi trodde innan vi började med vår uppsats att chefen 

vid den tekniska förvaltningen skulle vara mer uppgiftsorienterad än chefen vid socialtjänsten, 

men det visade sig vara tvärtom. Om detta har att göra med att det är en manlig respektive 

kvinnlig arbetsplats låter vi vara osagt.  
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     Bilaga 1 
Intervjufrågor medarbetare 
 
Kön? 
Ålder?  
Bakgrund? (utbildning, arbeten) 
Yrkesbefattning? 

 
• Tydliggör chefen målen inom förvaltningen? 
• Är chefen tydlig i sitt budskap? Förstår ni varandra? 
• Intresserar sig och frågar chefen om det arbete ni håller på med? Ge exempel. 
• Vilka beslut får ni ta själva och när måste ni rådfråga er chef? (dvs. när går chefen in 

och hjälper till?) 
• Hur bör din chef handla för att göra ett gott intryck på dig? 
• Hur handlar chefen vid eventuella förändringar i organisationen? 
• Hur hanterar chefen förslag från medarbetarna? Tar denne sig tid att lyssna? 
• Vad får din chefs handlande för konsekvenser för dig i ditt arbete? Bra eller dåliga? 
• Anser ni att chefen har stor del i hur kulturen är på arbetsplatsen? Ge exempel. 

 
Frågor kompletterade via mejl: 
 

• Hur handlar er chef vid möten? 
 Vilka kallas till mötena? 
 Känner du dig delaktig i mötena? 
 Var sker dessa? 

I vilken omgivning?  
Varierar mötesplatsen? 
Är miljön avslappnad? 

• Hittar er chef på någonting roligt med er medarbetare utanför arbetsplatsen? Ge 
exempel. 

• Är er chef bra på att delegera ut arbete? 
• Är er chef som en i mängden eller märks det tydligt att det är er chef? Ge gärna 

exempel. 
 
 
Intervjufrågor chef 
 
Kön? 
Ålder?  
Bakgrund? (utbildning, arbeten) 
Yrkesbefattning? 
 

• Vilka är en chefs viktigaste uppgifter? 
• Tydliggör du målen inom förvaltningen? 
• Anser du dig vara tydlig i ditt budskap? 
• Intresserar du dig och frågar om det arbete som dina medarbetare håller på med? Ge 

exempel. 
• Vilka beslut låter du dina medarbetare ta själva? 
• Hur handlar du för att göra ett gott intryck på dina medarbetare? 



Bilaga 1 
 
• Hur handlar du vid eventuella förändringar i organisationen? 
• Hur hanterar du förslag som kommer från medarbetarna? Tar du dig tid att lyssna? 
• Kan ert handlande få konsekvenser för medarbetaren? Bra eller dåliga? 
• Anser du att du som chef påverkar kulturen på arbetsplatsen? Ge exempel. 

 
Frågor kompletterade vi mejl: 
 

• Hur handlar ni vid möten? 
Vilka kallas till mötena? 

 Var sker dessa? 
I vilken omgivning?  
Varierar mötesplatsen? 
Är miljön avslappnad? 

• Hittar ni på någonting roligt med medarbetarna utanför arbetsplatsen? Ge exempel. 
• Anser ni er vara bra på att delegera ut arbetet? 
• Anser ni er vara som en i mängden eller märks det tydligt att det är ni som är chef? 

 
 
 




