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Sammanfattning 

Att ledarskapet är viktig för medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö och hälsa är det många 

studier som visar. För att den operativa linjechefen ska kunna skapa en god psykosocial 

arbetsmiljö och samtidigt bemästra de krav som denna position innebär, krävs goda 

förutsättningar i linjechefens egen arbetssituation. Studier visar att den offentliga sektorns 

förändringar de senaste decennierna har förändrat förutsättningarna för arbetet inom dessa 

organisationer. Syftet med följande studie är att skapa kunskap om hur linjechefen upplever 

sina förutsättningar för ledarskapet i en offentlig organisation som har förändrat styrning och 

organisering. Studien har sin utgångspunkt i klassisk organisationsteori som pekar på att 

organisationer upprätthålls av sociala relationer och kommunikation samt tidigare studier om 

hur offentlig sektor förändrats. Tidigare forskning visar att offentlig sektors förändring har 

ökat betydelsen av ledarnas kommunikativa roll och stärkt behovet av förutsättningar. Vidare 

visar forskningen att förändringarna påverkat kommunikationsmönstren i organisationerna, 

linjechefernas relationer till chefer och kollegor samt möjligheter att vara närvarande och 

kunna påverka. Studien baseras på en kvalitativ fallstudie med fem semistrukturerade 

intervjuer i en utvald vård och omsorgsförvaltning. Resultatet visar att intervjupersonerna 

upplever försämrade förutsättningar för ledarskapet. Arbetsrollen innefattar enligt 

intervjupersonernas beskrivningar orimliga krav och rollen uppfattas som gränslös. 

Förutsättningarna för tillitsfulla relationer till medarbetare, chefer och kollegor har enligt 

intervjupersonerna försämrats och möjligheten att påverka minskat. Dessa försämrade 

förutsättningar kan till stor del härledas till förändrad organisering och styrning som medfört 

försämrad kommunikation genom sociala relationer. Essentiella förutsättningar för både 

ledarskapet och organisationens funktion. Studien bidrar till en ökad förståelse för 

intervjupersonernas arbetsroll och förutsättningar att vara en kommunikativ och 

meningsskapande ledare. Vidare bidrar studien med förståelse för varför de 

förändringsmodeller som använts i offentlig sektor ofta varit negativa för organisationen och 

dess medlemmar. 
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Inledning 

Samhällsdebatt har länge förts om hur de ökade antalet långtidssjukskrivna ska kunna återgå 

till arbetslivet (Larsson, 2004). Tyngdpunkten har legat på rehabiliteringsåtgärder istället för 

förebyggande arbete som förhindrar sjukskrivningar (a.a.). Eftersom människor spenderar stor 

del av sin vakna tid på arbetsplatsen är organisationen en viktig arena för hälsofrämjande 

arbete. Simonsson (2002) beskriver att dagens moderna organisationer skapat ohälsa som är 

kostsamt för både individen, företaget och samhället. De organisationer som satsar på dialog, 

delaktighet och meningsskapande betalar likväl ett lägre pris (a.a.). Annan forskning visar att 

det goda arbetet innehåller en kombination av rimliga krav, inflytande i arbetet och ett gott 

socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). I arbeten med höga krav kan inflytande och ett gott 

socialt stöd fungera som buffert för att undvika psykosocial ohälsa (Theorell, 2003). 

Ytterligare studier visar att ledarskapet har en stor inverkan på medarbetarnas psykosociala 

arbetsmiljö (se bland annat Skagert, 2010; Bernin & Theorell, 2003). Samtidigt visar studier 

att linjechefen, som är den chef som befinner sig närmast medarbetarna i den operativa 

verksamheten, ofta ställs inför situationer med krav från flera olika håll (Härenstam, 2010). 

Dessa krav ska vägas samman så att kvaliteten i verksamheten upprätthålls, god arbetsmiljö 

erhålls samtidigt som budgeten måste följas. För att utföra detta arbete räcker inte ett gott 

ledarskap utan chefen behöver goda förutsättningar. Exempelvis måste chefen ha tillgång till 

resurser så som tydliga och tillräckliga befogenheter i relation till dennes ansvarsområde. 

Chefen behöver också stöd och goda tillitsfulla relationer uppåt, nedåt och utåt i 

organisationen (a.a.). Rätt kunskap och arenor för kommunikation är också av stor betydelse 

och det är upp till ledningen att skapa strategier som genererar en god organisation med 

handlingsutrymme för linjechefen (Waldenström & Härenstam, 2008). Vilka förutsättningar 

linjechefen har i sitt arbete är däremot mindre utforskat (Thulin Skantze, 2006; Härenstam, 

2010). 

Bäckman och Edling (2000) kunde i sin kartläggning av de psykosocialt krävande 

arbetsmiljöerna påvisa att anställda inom kommunal sektor har en särskilt utsatt psykosocial 

arbetsmiljö. Sedan slutet av 1980 -talet har den offentliga sektorn rationaliserats för att möta 

omgivningens krav, en förändringsvåg som ofta benämns New Public Management (NPM) 

(se exempelvis Montin, 2004). Enligt forskning har dessa förändringar lett till förändrade 

förutsättningarna för arbetet inom offentlig sektor (a.a.). Det finns mindre forskning om hur 
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dessa förändringar har påverkat linjechefens arbetssituation som redan från tidigare har en 

utsatt position. Till bakgrund av detta har intresset väckts att undersöka linjechefens 

förutsättningar inom offentlig sektor. Genom att öka denna förståelse kan effektivare och 

friskare organisationer, som främjar individernas psykosociala arbetsmiljö och hälsa, 

utvecklas. 

Syfte 

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur linjechefen upplever sina förutsättningar för 

ledarskapet i en offentlig organisation som har förändrat styrning och organisering.  

Studien ämnar inte belysa vilka förutsättningar som krävs för en lyckad omorganisering. Den 

kommer vidare inte gå in på olika ledarskapsstilars påverkan på linjechefens arbetssituation 

och inte heller hur linjechefen arbetar för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö för deras 

medarbetare. Studien riktar sig istället till att öka förståelsen för linjechefens egen 

arbetssituation och förutsättningar. Förutsättningar i föreliggande studie fokuserar utifrån 

tidigare forskning på arbetsrollens krav, möjlighet att påverka och inneha tillitsfulla relationer 

uppåt, utåt och nedåt i organisationen (se Härenstam, 2010; Karasek & Theorell, 1990). 

Studiens resultat har inte till avsikt att generalisera utan ämnar ge en bild av hur de 

medverkande intervjupersonerna upplever sin arbetssituation i en utvald vård och 

omsorgsförvaltning. För att kunna förstå hur linjechefen upplever sina förutsättningar i dagens 

organisation sätts dessa upplevelser i relation till hur den studerade organisationen förändrats. 

Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras studiens referensram som inleds med organisationsteori som menar 

att organisationer upprätthålls av sociala relationer och kommunikation som genererar 

gemensam mening i organisationen.
1
 Vidare beskrivs hur omgivningens krav förändrat 

offentliga organisationer enligt NPM. Avsnittet fortsätter med hur styrning och organisering 

påverkat kommunikation, sociala relationer och linjechefens arbetsroll. Det finns få studier i 

Sverige och internationellt som undersöker linjechefens förutsättningar för ledarskapet samt 

                                                 
1 Sociala relationer skapas av interaktion som är beroende av dess syfte, frekvens och hur 

organisationsmedlemmarna värderar varandra (Härenstam, 2010). Arbetsrelationer delas in i relationer 

som krävs för att klara av arbetet samt relationer som uppfyller emotionellt stöd (a.a.). 
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hur deras förutsättningar påverkats av förändrad organisering och styrning (NPM). Studier 

inom området belyser medarbetarnas arbetssituation och hur deras arbetsmiljö påverkats av 

NPM (Newman & Lawler, 2009), ledarskapets påverkan på medarbetarnas hälsa (Skagert, 

2010; Benin & Theorell, 2003) samt linjechefens svåra mellanposition i organisationen 

(Richard, 1997). Då få studier enbart belyser hur linjechefens förutsättningar påverkats av 

förändrad organisering och styrning tar teoriavsnittet upp forskning där minst en del av 

urvalet består av linjechefer och berör deras arbetssituation. 

Organisation som ett socialt system 

Det finns många sätt att se på organisation. Denna studie utgår från ett perspektiv som pekar 

på att sociala relationer, kommunikation och meningsskapande är centralt för organisationens 

funktion. Perspektivet har valts för att tidigare forskning visar att linjechefen har en essentiell 

men svår kommunikativ position som kräver koordinering i syfte att hålla samman de olika 

organisatoriska nivåerna för att skapa en meningsfull helhet (se bland annat Richard, 1997; 

Simonsson, 2002; Ylander, 2008). Tre numera klassiska organisationsteoretiker som utgår 

från detta perspektiv är Barnhard (1968) Simon (1971) och Weick (1979). Exempelvis menar 

Simon (1971) att utan kommunikation finns inte möjligheten att kunna påverka en annan 

individs beteende och organisationen kan då inte existera. Genom nätverk av mänskliga 

relationer och kommunikation erhåller gruppmedlemmarna information och kunskap som 

skapar gemensam förståelse och mål som ligger till grund för deras beslutande (a.a.).
2
 Simon 

(1971) menar att organisationens beslut förs vidare genom etablerade system för utövande av 

auktoritet och inflytande uppåt, nedåt och åt sidorna i organisationen. Systemen kan vara 

formella makt- och beslutsvägar, men även informella genom formell status och nätverk av 

sociala relationer inom organisationen. För att de övriga organisationsmedlemmarna ska 

kunna påverkas av det tagna beslutet måste beslutet sedan ha möjlighet att förmedlas vidare 

genom formella och informella kommunikationskanaler (a.a.). 

En nyare studie av Simonsson (2002) visar att det är kommunikationen med sin chef som är 

avgörande för organisationens kommunikation och inte kommunikationskanalerna. Vidare 

menar författaren att chefer på olika positioner i organisationen är nyckelpersoner för 

                                                 
2 Att sociala relationer enligt Härenstam (2010) kvarstår då interaktion mellan människor inte existerar, 

tyder på att sociala relationerna är viktiga för organisationens kommunikation. 
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organisationens kommunikation (a.a.). Redan 1938 beskrev Barnard (1968) i boken ”The 

functions of the executive” att ledarens främsta roll är kommunikativ. Dagens postbyråkratiska 

organisationer som utgår från abstrakta mål istället för regler och ett mer decentraliserat 

ansvar ställer enligt Simonsson (2002) högre krav på ledarnas kommunikativa roll än den roll 

Barnard beskrev. Dagens ledare behöver vara coachande genom att skapa dialog och 

delaktighet, ge uppmuntran och emotionellt stöd. De behöver även tolka och skapa förståelse 

och engagemang kring abstrakta mål, värderingar och synsätt som är organisationens 

sammanhållande kraft. För att skapa mening och förståelse behöver ledaren tolka och 

översätta information till medarbetarnas kontext (a.a.). Enligt Ylander (2008) syftar ledarens 

kommunikativa roll till att skapa gemensam mening i organisationen då organisationsnivåerna 

ofta arbetar åt olika håll och tidsperioder. Kommunikationen mellan chef och medarbetare 

förväntas enligt Simonsson (2002) fungera av sig självt, vilket författaren menar är väl 

optimistiskt. I allt för många organisationer är kommunikationen bristfällig (a.a.). En av 

orsakerna är chefernas okunskap om kommunikationens betydelse för organisationen som 

därför inte prioriteras (Heide m.fl. 2005). Företeelsen är vanlig i både privat och offentlig 

sektor men ledarskapsutbildningarna inom offentlig sektor är oftast sämre gällande 

kommunikation (a.a.).  

Den offentliga sektorns förvandling  

Weick (1979) menar att organisationen är ett öppet system som påverkas av dess omgivning 

och således påverkas organisationen av den rådande samhällssituationen. Offentlig sektor 

hade fram till 1990 -talet Max Webers byråkratiska organisationsstruktur formad av tydlig 

hierarki, specialisering och arbetsfördelning som föredöme (Forsell & Jansson, 2000; 

Christensen m.fl. 2010).
3
 Regler, rutiner och riktlinjer styrde hur arbetet var organiserat och 

makt och befogenheter var centraliserad (a.a.). Från slutet av 1980- talet började denna 

byråkratiska organisationsform ifrågasättas allt mer (Montin, 2004). Den vanligaste kritiken 

var ineffektivitet och trög kommunikation (a.a.). I syfte att effektivisera och anpassa sig efter 

omvärldens krav genomgick offentlig sektor i bland annat Storbritannien, Nya Zeeland, och 

stora delar av Europa omfattande förändringar (Ferlie m.fl. 1996). Bakgrunden till 

förändringarna av offentlig sektor i Sverige är ett förändrat ekonomiskt klimat, vilket fordrade 

                                                 
3 Se weber (1983) för en beskrivning av Webers byråkratiska idialtyp 



 

5 

 

en minskning av de offentliga utgifterna (Rombach, 1986; Montin, 2004). Även 

medborgarnas ökade medvetenhet om hur skattepengar används är en orsak bakom den 

svenska offentliga sektorns effektiviseringsbehov (a.a.).  

Förändring av offentlig sektors styrning kunde genomföras genom att regelverket för offentlig 

sektor under 1980- talet började lättas upp (Forsell & Jansson, 2000; Montin, 2004). En ny 

kommunallag infördes 1991 som bidrog till att kommunerna i princip fritt kunde välja 

organisationsform, vilket möjliggjorde decentralisering (a.a.). Fler och fler kommuner tar nu 

efter det managementtänk som präglar privata företag och organisationer (se bland annat 

Montin, 2004; Christensen m.fl. 2010). Denna reformvåg (NPM) som hämtar 

organisationsmodeller och styrformer från den privata sektorn kännetecknas av 

företagsliknande styrformer med målstyrning, resultatuppföljning, marknadsorientering och 

decentraliserat ansvar (a.a.) Styrning av offentlig verksamhet går därmed från styrning genom 

instruktioner och regler till styrning genom incitament, och då framförallt ekonomiska 

(Forsell & Jansson, 2000). Staten gav nu upp rollen som regelstyrande ”huvudman” och 

fungerar istället som en finansierande ”beställare” med uppsatta resultatkrav gentemot 

kommunerna (Larsson, 2004).  

Förändringens betydelse för organisation och 

arbetssituation 

Hierarkiskt till platt organisationsideal – och tillbaks igen 

Sas chefen Jan Carlzon är en utav de som förespråkar att de hierarkiska organisationerna ska 

plattas ut. I boken ”Riv pyramiderna” uttrycker Carlzon att det horisontella arbetssättet är 

”bästa sättet att möta den nya människans krav på eget ansvar i arbetet” (Carlzon & 

Lagerström, 1986: 201). De positiva aspekterna av en plattare organisering är kortare avstånd- 

och beslutsvägar mellan chef och medarbetare samt att befogenheter och ansvar 

decentraliserats (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Genom ett ökat medarbetaransvar stärks 

argumentet för att linjechefen kan ansvara över ett större antal medarbetare (Thylefors, 1991). 

En platt organisationen är mindre och flexiblare i sin konstruktion och kan därmed lättare 

svara på omvärldens krav (a.a.). 
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I Ohlsson och Rombachs (1998) bok ”Res pyramiderna. Om frihetsskapande hierarkier och 

tillplattningens slaveri” ifrågasätter författarna emellertid den allmänt dominerande 

föreställningen om att platta organisationer är vår tids bästa organisationslösning. Författarna 

menar att tillplattning och decentralisering ger falsk legitimitet åt diverse omstruktureringar 

som i verkligheten inte alltid stämmer överens med innehållet (a.a.). I praktiken innehåller 

organisationer kombinationer av centraliserat och decentraliserat ansvar och hierarkisk och 

platt organisationsform (se bland annat Thylefors, 1991; Ohlsson & Rombach, 1998). Den 

vanligaste kombinationen är enligt Ohlsson och Rombach (1998) platt och centraliserad. Att 

organisationer i offentlig sektor är svåra att hålla decentraliserade menar Montin (2004) beror 

på att den politiska styrningen inte går att bort se ifrån. När organisationerna plattats ut 

stannar således den operativa makten kvar i ledningen (Larsson, 2004). Tillplattning sker 

enligt Ohlsson och Rombach (1998) oftast genom att pyramidens mitt, mellanchefsledet, 

rationaliseras bort kraftigt eller plockas ut helt. Då pyramidens mitt helt eller delvis plockas ut 

måste de arbetsuppgifter som dessa individer haft, omfördelas eller rationaliseras. På så sätt 

frigörs den makt som var koncentrerad till pyramidens mitt. En del av den frigjorda makten 

hamnar hos medarbetarna i pyramidens bas så kallad empowerment. Största delen av makten 

tar dock vägen uppåt till toppen, vilket resulterar i att arbete flyttas nedåt och makt uppåt 

(a.a.). Således är det bara det operativa ansvaret som decentraliserats, beslutsprocessen kring 

resursramarna är fortfarande centraliserad (Larsson, 2004). Medarbetare och linjechefer har 

följaktligen fått mer skyldigheter men de befogenheter som behövs för att utföra uppdraget 

har stannat på ledningsnivå (Thylefors, 1991).  

Kommunikation och sociala relationer  

Forskning visar att plattare organisationer inte behöver betyda en bättre och snabbare 

kommunikation än den hierarkiska. Ohlsson och Rombach (1998) anser att i stora platta 

organisationer där ledningen ska informera många blir kommunikationen istället en 

opersonlig envägskommunikation, vilket omöjliggör en kvalificerad dialog mellan 

medarbetare och chef (a.a.). Kommunikationen påverkas även negativt genom att 

organisationerna styrs av ekonomiska incitament som skapar höga krav på resultat och 

tidseffektivitet (Heide m.fl. 2005). Då god kommunikation är svår att utvärdera blir det istället 

de ekonomiska målen som styr (a.a.). Offentliga organisationers effektivitetstänk har enligt 

Wolmesjö (2005) omvandlat linjechefens arbetsroll, mot deras vilja, från kommunikativ 

ledare till mer effektivitetsorienterad chef. Simonssons (2002) studerar kommunikation 
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mellan chefer och medarbetare på en enhet på Volvo personvagnar och hennes empiri visar att 

chefer i moderna organisationer sällan ger information personligen. Eftersom personlig 

kommunikation är rikare och skapar en högre förståelse än den information som sker via 

informationsteknik, har kvalitén i det som kommuniceras försämrats. Vidare visar hennes 

empiri att respondenterna uppfattar att det inte är någon idé att ha en dialog angående det som 

ligger utanför deras beslutsmandat (a.a.). Forskning visar att linjechefens inflytande, 

handlingsutrymme och möjlighet att påverka beslut gällande deras arbetssituation och mål för 

sin egen verksamhet begränsats (se bland annat Richard, 1997; Simonsson, 2002; Newman & 

Lawler, 2009). Utav dessa studier att döma försämras kommunikationen i organisationerna till 

följd av att linjechefens möjligheter att påverka minskats. 

Enligt Härenstam (2010) kan inte sociala relationer existera utan interaktion och således 

försämras även relationerna då kommunikationen inte är tvåvägs. Bolin och Höckertin (2010) 

undersöker organiseringens påverkan på sociala relationer och studien visar att den moderna 

organisationen främjar de horisontella relationerna kollegor emellan, medan de traditionella 

strukturerna innefattande en tydlig ansvar- och rollfördelning främjar de vertikala 

relationerna, så som relationen mellan chef och medarbetare. Författarna menar att en god 

relation till sin chef även hör samman med fysisk närhet genom att chefen eller arbetsledaren 

alltid är tillgänglig i det dagliga arbetet (a.a.). Vidare visar forskning att offentlig sektors nya 

organisering och styrning har resulterat i ett längre avstånd och sämre kommunikation mellan 

organisationsnivåerna (Rombach, 1997; Petersson, 2006). Att mellancheferna, som utgjorde 

organisationens sammanhållande länk, försvunnit har enligt Hagström (2003: 316) skapat ett 

”ledningsvakuum” mellan högsta ledningen och den operativa verksamheten. Avståndet ger 

upphov till att verksamhetsledningen inte längre har insyn i vad som händer på den operativa 

nivån (Rombach, 1997). Enligt Simonsson (2002) uteblir ofta diskussionen om hur nya 

ledarroller ska komplettera tidigare ledares kommunikativa post. Att chefer högre upp i 

organisationen inte är kommunikativa medför att linjechefen inte erhåller någon tolkad 

kontextuell information som kan brytas ner till medarbetarnas kontext. Linjechefen har 

således mindre förutsättningar att utföra ett modernt ledarskap (a.a.).  

Att avståndet mellan linjechef och medarbetare ökat beror enligt Petersson (2006) på ett ökat 

tryck på linjechefen som fått utvidgat ansvarsområde med större medarbetarantal. Ohlsson 

och Rombach (1998) poängterar att en bra dialog med chefen förutsätter få underställda per 

chef, vilket inte är fallet i en platt organisation. Avståndet har påverkat linjechefens möjlighet 
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att vara närvarande och ge medarbetarna den feedback de behöver (Petersson, 2006). Enligt 

Rombach (1997) är många medarbetare mer utspridda idag och linjechefen ställs inför olika 

behov som de måste sätta sig in i, vilket försvårar deras arbetssituation. Geografiskt utspridda 

medarbetare resulterar enligt Simonsson (2002) i att linjechefen i mindre utsträckning kan 

vara en del av deras vardag, vilket inte bara skapar brist på närhet i fysisk bemärkelse utan 

även mentalt. Då chefen saknar tillräcklig kunskap om medarbetarnas dagliga arbete ges 

information som inte kan översättas och kopplas till deras arbete. Således kan inte linjechefen 

skapa en meningsfull helhet vilket försvårar dialog och delaktighet. Simonssons studie visar 

även att ledningen inte belönar linjechefens ”mjuka” ledarskapsprestationer så som 

kommunikationen neråt till medarbetarna, utan istället främst de tekniska och ekonomiska 

prestationerna (a.a.). Skagert m.fl. (2004) belyser vikten av fysisk närvaro och tillgänglighet 

för att erhålla medarbetarnas förtroende och tillit för linjechefen. Att ha möjlighet att närvara 

på möten, fika och vara i deras närhet ökar möjligheten till lyhördhet och på så vis ha 

möjlighet att visa empati, ge bekräftelse och emotionellt stöd. Att linjechefen inte hinner vara 

tillgänglig för medarbetarna kan var en källa till stress då de behöver stå till svars för redan 

fattade beslut (a.a.).  

Linjechefens nya gränslösa arbetsroll 

Utökad arbetsroll  

Anderssons Felé (2008) undersöker i hennes avhandling vilka faktorer som påverkar hur stort 

medarbetarantal en personalansvarig chef i en platt organisation kan ha ensamt ansvar för. 

Resultatet visar att det beror på vilka krav och förväntningar som ställs på linjechefen, deras 

medarbetare och chefer. Antalet medarbetare borde därmed anpassas efter linjechefens 

förutsättningar i organisationen. Respondenterna är likväl eniga om att antalet inte bör 

överskrida 25-30 för att kunna utföra ett professionellt arbete (a.a.). Hagström (2003) uppger 

att i offentliga organisationer, så som äldreomsorgen, kan linjecheferna ansvara för drygt ett 

hundratal medarbetare, vilket omöjliggör ett kvalificerat chefskap parallellt med rollen som 

närvarande och tillgänglig arbetsledare. Den typiske arbetsledaren har tidigare haft ett tydligt 

fokus på den professionella operativa verksamheten och dess personal. De senaste årtiondenas 

utplattning av organisationerna har enligt Hagström lett till att linjecheferna fått för många 

och svåra arbetsuppgifter som inte går ihop. De ska vara strateger med ekonomiskt ansvar, 
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sköta administration de ofta saknar utbildning för, samtidigt som de förväntas vara bra ledare. 

För att kunna fullgöra det utökade administrativa arbetet har linjechefen tvingas bortprioritera 

den viktiga rollen som operativ arbetsledare, samtidigt som medarbetarnas förväntningar 

kvarstår (a.a.). Enligt Newman & Lawler (2009) har vårdorganisationernas effektivisering 

gjort att ledarna inte längre behöver inneha operativ kunskap, vilket marginaliserar dem från 

det operativa arbetet.  

Höga krav och bristande stödfunktioner 

Genom mål- och resultatstyrning har kraven på linjechefen ökat, exempelvis visar Christensen 

m.fl. (2010) att det läggs ett allt för stort fokus på utvärdering av mål. Utvärdering är av godo 

då det används till att förbättra verksamheten annars blir det en onödig arbetsuppgift som tar 

tid från viktigare saker (a.a.). Montin (2004) och Newman & Lawlers (2009) menar att då 

politiska organisationer decentraliseras och ledarna erhåller mer makt blir resultatet att 

ledarna hela tiden måste redovisa hur effektiv deras verksamheter är för politikerna. Enligt 

Skagert m.fl. (2004) har linjecheferna i politiskt styrda organisationer dubbla krav, från högre 

chefer och politiker samt nerifrån medarbetare. De formella krav som den hårda styrningen 

gett upphov till har ökat linjechefens stressbelastning. Deras minskade handlingsutrymme, 

bristande möjligheter att påverka och att gå emot sina egna värderingar är en följd av kravet 

att klara av verksamheten med minsta möjliga resurser. Även krav på tillgänglighet från 

medarbetarna skapar en lojalitetskonflikt hos chefen som känner krav från flera håll att de ska 

var med på så mycket och de ska vara lojal i beslut och genomförande, vilket skapar känslan 

av otillräcklighet för att göra ett bra arbete, frustration och osäkerhet (a.a.). 

Forskning visar att flera funktioner som tidigare legat centralt i organisationen så som stab 

funktioner och rehabiliterings ansvar nu hamnat på linjechefen utan tillgång till motsvarande 

resurser (Larsson, 2004; Skagert m.fl. 2004). Följaktligen menar Skagert m.fl. (2004) att 

förväntningarna på att linjechefen ska klara av allting ensam ökat, samtidigt som stödet 

minskat. Framförallt är det stödet gällande personalfrågor som efterfrågas mest. Studien visar 

att ledarna inte kan ta stöd av varken sin chef eller kollegor vid motgång. De höga 

förväntningarna att klara av allting själv och oron att misslyckas med uppdraget bidrar till en 

känsla av ensamhet och brist på stöd, vilket är en källa till stress. Ensamheten förstärktes även 

av bristande förtroende från medarbetarna då linjechefen inte haft möjlighet att möta deras 

frustration som uppkommit till följd av den slimmade organisationen (a.a.). För att minska 

otillräckligheten är stöd i organisationen en viktig del (Thulin Skantze, 2006). Genom 
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bristande stöd blir respondenterna tvungna att ensamma göra avvägningar, osäkerheten om de 

gjort rätt eller inte kan resultera i stress (a.a.). Waldenström (2010) anser att stödet från chefer 

underlättas av en formell maktstruktur som främjar att de som kan ge stöd även har mandat att 

ta relevanta beslut. 

Otydlig organisation och arbetsroll 

Ett centralt förekommande begrepp i många studier är otydlighet (se bland annat Rombach, 

1997; Wolmesjö, 2005; Thulin Skantze, 2006; Andersson Felé, 2008). Thulin Skantzes (2006) 

studie visar på otydlighet bland annat gällande arbetsdelning, arbetsrollen, visioner och mål 

samt ledningens kommunikation. Författaren menar att gränserna för ledarens uppdrag är 

otydliga, de skulle kunna arbeta hur mycket som helst. Otydligheten resulterar i att det är svårt 

att avgöra vem i organisationen som gör vad, vilket kan leda till att psykosocialt ansträngande 

konflikter uppstår. Studien visar även att koppling mellan kompetens och befattning i relation 

till arbetsdelning saknas, vilket författaren menar är ett resultat av att organisationen 

egentligen inte har vetskap om vad rollen kräver (a.a.). 

Otydligheten kan härledas till övergången till mål- och resultatstyrning som skapat ett otydligt 

politiskt ledarskap (Wolmesjö, 2005). När mål formulerade av politiker ska genomföras 

utvecklas och anpassas till verksamheten blir de enligt Christensen m.fl. (2010) allt för 

tekniska och fragmenterade. Målen blir således inte enhetliga för hela organisationen (a.a.). 

Då det i organisationen finns olika intressen menar Montin (2004) att dessa mål inte 

accepteras av alla. Politiska mål är även ofta oklara och motstridiga vilket leder till att 

personalen inte vet vad de förväntas uppnå (a.a.). Ytterligare en orsak bakom linjechefens 

ökade behov på tydlighet är den snabba förändringstakt som skapat otydlighet i 

organisationen (Wolmesjö, 2005). Linjechefens mellanposition innebär att assimilera och 

förmedla information angående förändringen ner till medarbetarna, samtidigt som de 

förväntas bemöta de problem och frågor som uppstår från medarbetarna. Medarbetarnas 

ökade behov av ett tydligt ledarskap beror på ökat krav på delaktighet. Brukare och 

medarbetare vill se direkta konsekvenser av den frågan de fört upp, dvs. att chefen har lyssnat 

och vad som beslutats (a.a.).  

Otydlighet kan även kopplas till att den marknadslika kommunen har svårt att ta risker då det 

nya styrsystemet lett till försiktighet och kortsiktigt tänkande (Rombach, 1997). Enligt 

Rombach läggs mycket tid ner på att planera verksamheten för att säkerställa en effektiv 
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organisation. Den nya organisationen uppmuntrar låga priser, vilket tvingar fram lösningar 

som på längre sikt kan medföra kapitalförstöring. Författaren menar att personalförändringar 

sker allt för snabbt då ingen hänsyn tas till att bevara kompetens för framtida behov (a.a.). 

Den instabila personalsituationen leder till ett ”här och nu” fokus för att få verksamheten att 

fungera (Skagert m.fl. 2004: 39). Petersson (2006) menar att de långsiktiga övergripande 

frågorna således kommer i skymundan och linjechefen ägnar istället mycket tid åt att ta hand 

om en rad småproblem. 

Teoretisk sammanfattande diskussion 

Denna studie utgår ifrån att organisationer inte kan existera utan mänskliga relationer och en 

välfungerande tvåvägskommunikation som möjliggör att organisationsmedlemmarna kan ta 

del av och påverkas av andras beslut (Simon, 1971). För att kunna tolka och skapa mening i 

det som kommuniceras i organisationen måste ledaren koordinera informationen (Simonsson, 

2002). Ledarna på olika nivåer i organisationen har således en kommunikativ nyckelroll (a.a.). 

En roll som enligt Ylander (2008) syftar till att synkronisera olika tidsperspektiv som existerar 

på de olika organisatoriska nivåerna och skapa gemensam mening i organisationen. Det finns 

få studier i Sverige och internationellt som undersöker linjechefernas förutsättningar att vara 

en kommunicerande ledare som tolkar och skapar mening i organisationen. Senare studier har 

dock uppmärksammat strukturella och kulturella förutsättningar för ledarskapet. En fallstudie 

indikerar att förutsättningarna för att vara en kommunicerande chef tycks vara marginella, 

speciellt i kvinnodominerande kommunala verksamheter (se Kankkunen, 2009). En annan 

studie om hälsofrämjande ledarskap belyser stödjande strukturer och förbättrad 

kommunikation angående vardagsproblematik som nödvändiga förutsättningar för ledarskapet 

i human service organisationer (se Skagert, 2010). En tredje studie redogör för att 

kommunikationen mellan chef och medarbetare formas av organisatoriska villkor så som 

närhet till medarbetarna, kommunikativa chefer, typ av verksamhetsinriktning och kultur (se 

Simonsson, 2002). 

Studiens andra utgångspunkt är förändrad organisering och styrning inom offentlig sektor 

(NPM) i Sverige och många andra länder (se Ferlie m.fl. 1996). I effektiviseringssyfte har de 

hierarkiska organisationerna plattats ut och arbete och ansvar decentraliserats (Montin, 2004). 

Förändringarna innebär även en förskjutning från processtyrning till mål- och resultatstyrning 

(a.a.). Tidigare forskning visar att förändringarna medfört otydliga och svårtolkade mål och en 
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strävan efter bättre kvalité för minsta möjliga resurser (Forsell & Jansson, 2000; Montin, 

2004). Som Simonsson (2002) noterar innebär de förändringar som skett inom offentlig sektor 

att ledarens roll att kommunicera och tolka arbetet betonats. Linjechefen behöver således 

förutsättningar så som välfungerande tvåvägskommunikation med information som är tolkbar 

och anpassad till den operativa verksamheten, möjlighet att ha tillitsfulla relationer till 

medarbetarna och övre chefer samt mandat att kunna ta emot och föra vidare information och 

beslut (Simon, 1971; Simonsson, 2002; Härenstam, 2010). Trots att forskningen tyder på att 

ledarens roll blivit mer kommunikativ med förändringarna finns det få studier som undersöker 

hur förändrad organisering och styrning påverkat ledarnas förutsättningar att vara 

kommunikativ och meningsskapande. De flesta studier som fokuserat på förändrad styrning 

inom offentlig sektor har inriktat sig på medarbetarnas arbetssituation (Newman & Lawler, 

2009). De få studier som belyser linjechefens arbetssituation indikerar att deras arbetsroll 

förändrats genom ökade krav från politiker och medarbetare då arbete delegerats nedåt (se 

Skagert m.fl. 2004; Newman & Lawler, 2009) och att linjechefen fått utökade arbetsuppgifter, 

större och mer utspridda arbetsgrupper som påverkar möjligheten att vara närvarande och ha 

tillitsfull relation till medarbetarna (se Hagström, 2003; Petersson, 2006; Simonsson, 2002). 

Den förändrade organiseringen tycks också påverka linjechefens relationer till chefer och 

kollegor (se Härenstam, 2010; Bolin & Höckertin, 2010) och deras möjligheter att påverka 

beslut angående verksamhetens mål och riktlinjer (se Simonsson, 2002; Newman & Lawler, 

2009).  

Syftet med föreliggande studie är att söka förståelse för linjechefens förutsättningar för 

ledarskapet inom en vård och omsorgsförvaltning som har förändrats med offentlig sektors 

reformering. Enligt den teoretiska referenslitteraturen är det viktigt att ha förutsättningar så 

som rimliga krav, ha goda relationer i organisationen och kunna påverka sin arbetssituation 

och syftet har således brutits ner till följande frågeställningar:  

 Hur beskriver intervjupersonerna arbetsrollens krav? 

 Hur beskriver intervjupersonerna relationen till medarbetare, chefer, och kollegor? 

 Hur upplever intervjupersonerna sina möjligheter att påverka sin arbetssituation? 

 Hur kan intervjupersonens förutsättningar i arbetet förstås utifrån organisationsteori 

om kommunikation, styrning och organisering? 
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Metod 

Studiens metodologiska ställningstagande grundades i syftet att öka förståelsen för 

linjechefens förutsättningar för ledarskapet. Eftersom studien intresserar sig för linjechefens 

subjektiva uppfattningar valdes en kvalitativ metod (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare har 

författaren valt att utföra en fallstudie inom en avgränsad organisation, vilket möjliggör en 

djup förståelse för linjechefens förutsättningar för ledarskapet och hur dess kontext förändrats 

över tid (Creswell, 2007). Validiteten i en kvalitativ studie är enligt Langemar (2008) delvis 

beroende av att forskningsprocessen är öppen och förutsättningslös. En empiristyrd ansats har 

följaktligen använts i avsikt att kunna generera teori utifrån den förståelse som studien ger. 

Aspers (2007) menar likväl att processen aldrig kan vara helt induktiv då forskaren genom att 

läsa tidigare forskning bidrar till en ökad teoretisk förförståelse som påverkar hur författaren 

ser på fältet. De teorier som använts i studien tillkom vid tolkningen av det empiriska 

materialet. Uppsatsens teman har likväl utvecklats i växelverkan mellan teori och empiri. 

Urval och genomförande  

Förstudie 

För att bedriva framgångsrik forskning menar Aspers (2007) att forskaren måste ha en viss 

grundläggande kunskap om fältet. Förförståelse angående vård och omsorgsförvaltningen som 

organisation, erhölls genom tidigare anställning, vilket underlättar författarens tolkningar av 

intervjupersonerna svar (Aspers, 2007; Yin, 2007). Trots att författaren inte har erfarenhet av 

linjechefsrollen kan tidigare uppfattningar om organisationen påverka hur författaren tolkar 

intervjupersonernas svar och snedvrida resultatet (jfr Yin, 2007). Författaren har minimerat 

risken för att studiens resultat är snedvridet genom att vara öppen för motsägande information 

och reflekterat med en annan forskare under tolkningen av intervjuerna (a.a). Eftersom en 

forskare aldrig kan var helt öppen och förutsättningslös är det viktigt att forskaren är 

medveten om sin förförståelse och reflekterar över hur den påverkar studien (Langemar, 2008; 

Kvale & Brinkmann, 2009).  

För att komma fram till rätt metod och analysenhet för undersökningen gjordes en förstudie 

(Aspers, 2007). Genom en etablerad professionell kontakt fick författaren vidare kontakt med 

två högt uppsatta chefer inom två olika vård- och omsorgs förvaltningar. Upprepade 
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telefonintervjuer utfördes och genom chefernas erfarenhet av förändringar i två olika 

kommuner, erhölls information om de omorganisationer som skett i de båda organisationerna 

och lite av dess konsekvenser. Vidare förförståelse erhölls genom att ta del av tidigare 

forskning. Genom denna förståelse utvecklades sedan studiens syfte, frågeställningar och de 

grundläggande teman som kom att ligga till grund för intervjuguiden (a.a.). 

Val av fall  

För undersökningen valdes strategiskt den organisation som författaren genom förstudien fick 

veta hade genomgått en förändring år 2009. Genom att välja en organisation som relativt 

nyligen genomgått en omorganisering kan intervjupersonerna lättare ge en korrekt bild av 

förhållandena före, under tiden och efter förändringen. Cheferna talade även om en 

omorganisering som ägt rum nyligen men eftersom linjecheferna inte hunnit uppleva hur 

denna förändring påverkat deras uppfattningar, blev det svårt att ta med den i resultatet. 

Därmed koncentrerades resultatet kring omorganiseringen 2009. Vidare gav förstudien 

indikation på att resultatet av omorganisering 2009 inte varit lyckad. Genom att välja en 

organisation där förändringarna troligen försämrat förutsättningarna i organisationen anser 

författaren finna intervjupersoner med fler perspektiv kring deras förutsättningar för 

ledarskapet och därigenom uppnå vad Creswell kallar ”Purpuseful Maximal Sampling” 

(Creswell, 2007: 75). Nackdelen med valet av undersökningsenhet kan vara att författaren 

förväntar sig finna försämrade förutsättningar och på så vis feltolkar resultatet, därmed har 

författaren sökt svar som motsäger att förutsättningarna försämrats (jfr Yin, 2007; Langemar, 

2008).  

Val av intervjupersoner 

För att få tillgång till intervjupersoner som kan generera data enligt studiens syfte användes en 

högt uppsatt chef i den utvalda organisationen som kom att fungera som gatekeeper 

(Creswell, 2007). Enligt Creswell förenklas tillträdet till fältet genom att gatekeepern innehar 

intervjupersonernas förtroende (a.a.). Den högt uppsatta chefen vidarebefordrade ett e-post 

meddelande där syftet med studien redovisades tillsammans med förfrågan om 

studiedeltagande. Detta meddelande skickades ut till de linjechefer som arbetat mer än fyra år 

i organisationen. Ett kriterieurval som uppfyller forskarens behov för studien (Creswell, 

2007). En gatekeeper kan dock medföra att urvalet styrs utav dennes intressen, samt att 
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informanterna lämnar försiktiga svar i känsliga frågor (Bryman, 2001). Således fick de 

personer som var intresserade själva kontakta författaren, vilket gjorde att gatekeepern inte 

hade vetskap om vilka chefer som slutligen var med i studien. Intervjupersonerna pratade 

öppet och känsloladdat angående det upptagna ämnet vilket tyder på att gatekeepern ej haft 

någon inverkan. En nackdel med frivillig medverkan kan vara att en viss typ av ledare vill 

medverka i studien och skapar ett snedvridet resultat (Creswell, 2007).  

Eftersom många chefer slutat i organisationen var det relativt få som uppfyllde kriterierna för 

undersökningen. Många av de linjecheferna som uppfyllde kriterierna var vid tillfället 

upptagna, vilket resulterade i att undersökningen startade med ytterst få intressenter. Urvalet 

kom tillslut att bestå av fem linjechefer från fyra olika enheter (hemtjänst, särskilt boende, 

personlig assistans och gruppboende) inom en vård och omsorgsförvaltning i en kommun i 

Stockholms län. Respondenterna har arbetat som linjechefer i organisationen i fyra till elva år. 

Inledningsvis var författarens avsikt att alla respondenterna skulle ha jobbat som linjechef i 

organisationen i över elva år och på så sätt haft erfarenheter från fler omorganiseringar men 

till följd av att många linjechefer slutat kom det att vara en omöjlighet. Dock kan detta istället 

genererat i en mer nyanserad data då de individer som jobbat länge, har mer erfarenhet och 

känner sig tryggare i sin roll i organisationen än de som har kortare erfarenhet. Vidare hade 

det troligtvis varit svårt för intervjupersonerna att ge en korrekt bild av en förändring som 

skett för 10 år sedan och därmed blir resultatet mer korrekt genom att bara använda sig av en 

förändring som skett inom rimlig tid. Författaren hade även en önskan om att urvalet skulle 

bestå av hälften manliga och hälften kvinnliga respondenter för att öka heterogeniteten i 

urvalet med avsikt att finna så många uppfattningar kring studiens syfte som möjligt 

(Creswell, 2007), vilket även det var omöjligt på grund av de få män som arbetar i 

organisationen inte arbetat tillräckligt länge. 

Insamling av empiri 

För att nå djup förståelse om organisationens komplexitet samt öka validitet, förståelse och 

meningsfullhet har olika typer av data samlats in (Yin, 2007; Creswell, 2007; Langemar, 

2008). Dokument om omorganiseringen, mål, kommunikationspolicys och 

organisationsscheman har använts i avsikt att öka förståelsen för förändringens bakgrund och 

utfall samt verifiera olika titlar i organisationshierarkin (jfr Yin, 2007). För att erhålla 

chefernas subjektiva uppfattning och tolkningar enligt studiens syfte har data huvudsakligen 
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samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1). Genom att ställa 

halvöppna, delvis styrda intervjufrågor tillåts att ordningsföljd och följdfrågor anpassas utefter 

respondentens svar (Langemar, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). På så sätt behöver inte 

respondenten svara på frågor som redan behandlats och utrymme ges för intressanta 

perspektiv som forskaren annars skulle förbise (a.a.). Intervjuguiden bestod av trettiotvå 

huvudfrågor med underfrågor uppdelade i tre teman inspirerade av förstudien. Intervjuguiden 

skapades utifrån tratt- tekniken som inleddes med breda och öppna frågor, följt av mer 

specificerade och konkreta frågor om hur respondenterna upplevde och kände angående det 

upptagna temat (jfr Langemar, 2008). Detta möjliggör spontana svar, samtidigt som syftet 

med studien täcks (a.a.). Avsikten var att erhålla så kvalitativ data som möjligt genom långa, 

uttömmande, rika, spontana och relevanta svar (Kvale & Brinkmann, 2009). För att förstå hur 

linjechefernas upplevda förutsättningar påverkats av en förändrad kontext ställdes även frågor 

ur ett retroperspektiv.  

Innan första intervjutillfället läste författaren noga på intervjuguiden och en pilotstudie 

utfördes i syfte att öka tryggheten i rollen som forskare, för att kunna ställa bra uppföljnings- 

och tolkningsfrågor utan upprepning (Yin, 2007; Langemar, 2008). Intervjuerna varade 

mellan 60 och 100 minuter och genomfördes ostört på intervjupersonernas kontor ute i 

verksamheterna, vilket enligt Langemar (2008) främjar öppenhet i intervjupersonernas 

yttranden. För att författaren skulle kunna fokusera på intervjupersonernas berättelse, fånga 

tonfall, samt inte missa eller förvränga något spelades alla intervjuer in via bandspelare, vilket 

intervjupersonerna gett sitt godkännande till (Bryman, 2001; Langemar, 2008). 

Intervjupersonerna pratade öppet om hur de upplevde sin arbetssituation vilket annars kan 

vara en nackdel med att använda bandspelare (Kvale & Brinkmann, 2009). Likväl märktes att 

intervjupersonerna öppnade sig ytterligare då bandspelaren stängts av. Där av användes ett 

block och penna vid intervjutillfället för att anteckna affektiva aspekter, intryck och 

reflektioner som ej kom med på bandet. Innan varje intervju fick intervjupersonerna även en 

muntlig redovisning om konfidentialitet, deras frivilliga deltagande och att de närsomhelst 

hade möjligheten att avbryta intervjun (a.a.). Intervjuerna inleddes med några enkla 

bakgrundsfrågor för att få en personligare och mer avslappnad relation (Aspers, 2007).  

I inledande intervjuer hade författaren en uppfattning om att linjecheferna var upptagna och 

att intervjutiden därmed var begränsad, något som inte stämde då intervjupersonerna avsatt 

god tid för intervjun. Dock gjorde detta att författaren gick vidare till nästa fråga utan att 
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utvänta ett eventuell fortsatt resonemang. På så sätt kan information i de första intervjuerna 

gått förlorad. För varje ytterligare intervju utvecklades en säkrare forskarroll som underlättade 

lyhördhet och flexibilitet gentemot intervjupersonens berättelse samtidigt som distans 

eftersträvades, vilket enligt Langemar (2008) är viktigt för att uppnå förståelse för 

intervjupersonernas situation. En bra lyssnare förvränger eller filtrerar inte bort information, 

uppfattar affektiva aspekter och förstår meningar mellan raderna (Yin, 2007).  

Analys och kodning 

Enligt Langemar (2008) innehåller den kvalitativa analysen de parallellt pågående 

processerna tolkning, strukturering och komprimering. Tolkning pågick under hela 

forskningsprocessen då tankar och idéer uppkom redan under intervju, uppspelning och 

transkriberingen av det empiriska materialet. Transkribering är den process då talspråk från 

intervjuerna ordagrant överförs till skriftspråk (a.a.). Då intervjuerna ägt rum relativt osamlat, 

under två och en halv veckas tid, lämnades tid för transkribering av materialet parallellt med 

insamlandet av empirin. Detta möjliggjorde att författaren lärde sig om sin egen intervjuteknik 

och kunde förbättra den till kommande intervjuer samt att analysen underlättades genom att 

intervjuerna var färskt i minnet (jfr Aspers, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009). Strukturering 

innebär enligt Langemar (2008) att materialet ordnas och sorteras på det sätt som ger bästa 

möjliga förståelse för meningen i respondenternas svar. Struktureringen i denna studie har 

inspirerats av tematiskt teoristyrd analys (a.a.). Denna process startades med att läsa igenom 

det transkriberade materialet för att få en helhetsbild, där de tankar angående studiens syfte 

som uppkom antecknades i marginalen. Materialet har sedan lästs igenom ytterligare för att 

utveckla olika teman utifrån meningarna i intervjupersonernas svar. Vidare har kodningen för 

att få en bra översikt fortsatt i ett ordbehandlingsprogram, där citaten delats in under de 

huvudteman och underkoder som utvecklats i en växelverkan mellan teori och empiri. Sedan 

har detta material lästs igenom gång på gång för att rensa bort, ändra och lägga till koder för 

att till sist sortera bort det som ej var intressant för mitt syfte. Komprimeringen innebär enligt 

Langemar (2008) att sammanfatta innebörden i intervjupersonernas svar till en 

sammanhängande text. Avslutningsvis läses intervjuerna och det kodade materialet igen för 

att försäkra att resultatet är förankrad i empirin. Genom en noggrann analys stärks 

förankringen i data, alternativa tolkningar utesluts och motsägelser i intervjupersonernas svar 

tydliggörs (a.a.). 
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Validitetskriterier 

Grundläggande för validiteten i en kvalitativ studie är enligt Langemar (2008) att studien är så 

bra upplagd och genomförd som möjligt - dess vetenskapliga värde. Enligt författaren finns 

två huvudkriterier för god validitet. Resultatet ska för att inneha tillförlitlighet vara empiriskt 

förankrad i förhållande till urval, data och analys, vilket innebär att analysen är förankrad i 

empirin och att resultatet kan generalisas till intervjupersonerna samt till alla linjechefer i 

organisationen (a.a.). Analysens empiriska förankring har uppnåtts genom noggrann kodning 

och analys, i syfte att försäkra att viktig information inte uteslutits och motstridigheter i 

intervjupersonernas svar uppmärksammats. Att ha ett reflexivt förhållningssätt genom hela 

forskningsprocessen har varit speciellt viktigt i föreliggande studie med tanke på författarens 

förförståelse om organisationen (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjupersonerna arbetar inom 

olika verksamheter och geografiska områden men hade ändå liknande uppfattningar om deras 

förutsättningar i arbetet. Trots detta kan fler intervjuer behövas för att fastställa att studiens 

resultat kan generaliseras till hela organisationen då Vård och omsorgsförvaltningen är en stor 

organisation. Det andra huvudkriteriet som Langemar (2008) tar upp är resultatets 

meningsfullhet och användbarhet, vilket avser huruvida syftet och förståelsen för ämnet 

uppnåtts samt resultatets kunskapstillskott och praktiska nytta. Studien kan komma att ge 

förståelse för linjechefens förutsättningar att vara en kommunikativ och meningsskapande 

ledare och att samtliga av dessa förutsättningar behövs för att organisationen ska fungera. Den 

praktiska nyttan som studien bidrar med är även förståelse för varför de NPM modeller som 

använts i offentlig sektor ofta fått negativa konsekvenser för organisationen och dess 

medlemmar. Ett annat viktigt kriterie i hermeneutiska studier är enligt Langemar (2008) att 

beskrivning och tolkning av linjechefernas förutsättningar är koherenta så att resultatet som 

helhet är logiskt sammanhängande. Detta har eftersträvats genom triangulering av olika slag 

som stärker överensstämmelsen. Empirin består av både intervjuer och insamlade dokument. 

En annan forskares åsikter användes vid kodning av materialet samt olika teoretiska 

perspektiv användes för att analysera resultatet. Samstämmighet med tidigare studier 

förekommer likväl, då fler offentliga organisationer visar likvärdiga förhållanden (a.a.). 
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Etiska övervägande 

De etiska principer framtagna av vetenskapsrådet som samhällsvetenskapliga studier tar 

hänsyn till är krav på information, samtycke, konfidentialitet och etiskt nyttjande (Langemar, 

2008; Kvale & Brinkmann, 2009). Informationskravet har i denna studie tillgodosetts genom 

att intervjupersonerna fått information angående studiens syfte vid inledande e-post och 

telefonkontakt samt vid intervjutillfället. Då fick de även information om deras frivilliga 

medverkan, rättighet att avbryta samt konfidentialitet. Samtycke till intervjun uppgavs av 

samtliga respondenter. Konfidentialitetskravet är enligt Kvale & Brinkmann (2009) ett krav 

på att hålla intervjupersonernas identitet anonymt, vilket uppnåtts genom att all information 

som skulle kunna härledas till intervjupersonen utelämnats. Med hänsyn till att de linjechefer 

som arbetat länge i organisationen är få har jag valt att vara särskilt aktsam gällande 

information om organisationen, så som geografisk plats, storlek, mål och riktlinjer samt ålder 

och kön på intervjupersonerna. Detta meddelades även vid intervjutillfället för att öka 

tryggheten och ärligheten i intervjupersonernas svar, det är särskilt viktigt med tanke på att en 

gatekeeper använts. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket enligt Langemar (2008) innebär 

att insamlad data bara ska användas i forskningssyfte. Detta har tillgodosetts genom att den 

insamlade empirin bara använts i föreliggande studie och intervjuguider och annat material 

raderas vid studiens slut. 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Ett resultat som huvudsakligen erhållits genom 

intervjuer med stöd från förstudie och insamlade dokument. Då syftet med studien är att förstå 

linjechefers förutsättningar i en organisation som förändrats inleds kapitlet med en 

beskrivning av organisationen och dess förändring. Vidare beskrivs intervjupersonernas 

uppfattningar om hur förändringarna påverkat arbetsrollens krav under rubriken gränslös 

arbetsroll. Avsnittet fortsätter beskriva hur förändrad organisation och arbetsroll inverkar på 

relationen till medarbetare, chefer och kollegor samt möjligheten att påverka sin 

arbetssituation. 
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Organisationen och dess förändring 

Den studerade vård och omvårdnadsförvaltningen är en stor organisation som genomgått en 

rad omorganiseringar. Organisationen består av fyra olika verksamhetstyper: hemtjänst, 

särskilt boende, personlig assistans och gruppboende. Före 2009 var organisationen uppdelad 

efter dessa verksamhetsinriktningar. Chefsnivåerna bestod av linjechefen vars dåvarande titel 

var verksamhetsledare följt av en enhetschef, verksamhetschef, förvaltningschef och slutligen 

de folkvalda politikerna. År 2009 genomgick organisationen en omfattande förändring där 

organisationen delades upp i tre geografiska områden innefattande alla fyra typer av 

verksamheter. Tanken bakom organisationsförändringen var att bred kompetens är viktigare 

än spetskompetens och för att skapa effektivitet ska personal arbetsrotera över 

verksamhetsgränserna. Med omorganiseringen togs verksamhetsledarna bort och 

enhetschefen blev linjechef. Vidare menade ledningen att linjechefen skulle bli en mer 

operativ och närvarande chef. Verksamhetschefen kompletterades med en områdeschef och 

förvaltningschefen behöll sin position. Antal chefsnivåer bestod därmed men strukturen 

förändrades till att bli plattare närmast verksamheten och mer hierarkisk uppåt ledningen. 

Linjechefens nya gränslösa arbetsroll 

Intervjupersonerna beskriver att organisationen ställer för höga krav på linjechefens arbetsroll 

och rollen upplevs gränslös. En utav orsakerna är att arbetsrollen utökats till att idag ha fullt 

budget- och personalansvar, vilket är arbetsuppgifter som tidigare gjorts av chefen ovan i 

organisationshierarkin. Det administrativa arbete linjechefen då utförde delades även med 

andra verksamhetsledare som de hade ett helt annat samarbete med. Genom omorganiseringen 

har även alla intervjupersonerna fått nya verksamheter, vilket resulterat i nya arbetsuppgifter. 

Vidare har linjecheferna fått större och mer geografiskt utspridda verksamheter med fler 

personal, brukare och anhöriga att ansvara för. Många av respondenterna har även fått 

uppleva att deras kollegor slutat och att ingen ersatt dem, därav har arbetsbördan blivit tyngre 

och tyngre. Intervjupersonerna upplever ytterligare att ledningen nu ställer högre krav 

gällande stramare budget, större kunskapsbredd och mer saker som ska redovisas i en allt 

snabbare takt. En utav respondenterna menar att linjecheferna är kontrollerad på ett helt annat 

sätt inom offentlig sektor. Det är väldigt mycket rapporterande över hur och varför vissa saker 

görs, vilket ska redovisas både innan, under och efter det som utförs. Gränslösheten i rollen 
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gör att intervjupersonerna känner sig otillräckliga, och tvingas bortprioritera de 

arbetsuppgifter de själva anser vara viktiga. 

”Jag tycker att de kräver för mycket utav oss. Vi är två stycken som gör det fyra personer gjorde 

förut. Bara den ekvationen säger att det är omöjligt att få det att gå ihop. Allt administrativt ska ju 

göras någon gång förr eller senare liksom. Vissa saker måste man göra även om det finns andra 

saker som man tycker är viktigare. Jag tycker att det är mycket viktigare att ta en fika med en 

personal och prata hur det är än att sitta och göra utanordningar eller bokföringsorders men det 

måste göras liksom.”(Intervjuperson 3) 

Gränslösheten beror även på linjechefsrollens otydlighet. Rollen beskrivs som ”spretig” 

”splittrad” och ”rörig” men att den börjar bli tydligare. Rollen är för bred, de förväntas vara 

med och peta i allt från högt till lågt. Det delegeras hela tiden nya uppgifter och många av 

dessa är intervjupersonerna tveksamma över om de verkligen tillhör deras arbetsroll. Endast 

en utav intervjupersonerna upplever linjechefsrollen som tydlig och menar att genom att följa 

den erhållna budgeten vet de vilka förväntningar som ställs på rollen. Otydligheten upplevs 

bero på för höga förväntningar uppifrån, en otydlig organisation, ett otydligt ledarskap, 

bristande kommunikation och närhet till deras chef som de tidigare hade en helt annan 

relation till. Det är för stort fokus på organisationen vilket resulterar i att verksamheten glöms 

bort. Den tid som borde läggas på verksamheten upplevs har blivit mötestid för nya 

förändringar och rekrytering av nya chefer. Många chefer har slutat, vilket skapar en osäker 

organisation. De nya cheferna har inte tillräckligt med kunskap och vågar således inte ta 

ansvar och fatta beslut. Respondenterna påvisar också att chefsleden är otydliga. De vet inte 

vad de olika leden i organisationen har för funktion, eftersom det inte kommuniceras ut.  

”Vi har haft en enorm chefskarusell och det skapar väldigt mycket osäkerhet i hela vår organisation. 

I stort sätt hela ledningsgruppen har slutat förutom förvaltningschefen då. Väldigt många människor 

byts ut både på högsta chefsled och nedåt också.” (Intervjuperson 2) 

Då linjechefens roll blivit betydligt mer komplex samtidigt som det nära samarbete med övre 

chef och kollegor försvunnit, fordras mer stödfunktioner i organisationen än tidigare. 

Majoriteten av informanterna upplever dock att de varken får stöd från högre chefer, formella 

kollegor, övriga stödfunktioner i organisationen eller genom utbildning. Istället tvingas de ta 

reda på allting själva, vilket tar mycket tid och energi som kunde lagts på annat. Efter att 

verksamheterna splittrats i tre geografiska delar, arbetar intervjupersonens informella kollegor 

(som delar verksamhetsinriktning) på tre olika sätt utan att samarbeta. Deras formella kollegor 

är från fyra olika typer av verksamheter och delar således inte samma problematik. Vidare 
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upplever intervjupersonerna att cheferna på högre nivåer saknar verksamhetsspecifik kunskap, 

då områdeschefen ansvarar för fyra typer av verksamheter är det svårare att vara insatta i alla 

fyra. Vidare saknar många av de nya verksamhets- och områdescheferna erfarenhet från både 

verksamheten och organisationen. Linjechefen erhåller således varken lämpligt stöd från deras 

formella kollegor eller chefer, och upplever därför att deras ledarskapsmöten är ineffektiva. 

Många av intervjupersonerna upplever vidare att stödfunktionerna i organisationen, så som 

serviceförvaltningen, HR- och ekonomi avdelningen, ej är funktionella. Några av 

intervjupersonerna har fått en ny chef som är intresserad och vill vara insatt i verksamheten, 

de linjecheferna upplever att stödet ökat. En utav de respondenter som har en chef som inte är 

insatt i verksamheten poängterar dock att hon erhåller stöd inom budgetfrågor. 

”Nu har ju jag haft oturen eller vad man ska säga att få två nya chefer över mig som inte jobbat i 

kommunen. Det innebär att min närmsta chef inte kunde svara på någonting. Han vågade inte ta 

något beslut i början och då skickade han vidare och han kunde ännu mindre fatta nått beslut/…/ vår 

förvaltning har ju inte varit funktionell tycker jag. Som HR har ju inte heller funkat och 

ekonomiavdelningen katastrof, alltså så. Det har ju varit väldigt tunt med stödfunktioner. De var mer 

tillgängliga, nu är det ju verkligen så att ingen har tid. Så jag vet inte om de har fått mer att göra 

eller vad det är.”(Intervjuperson 4) 

Resultatet visar således att linjechefens arbetsroll, utifrån intervjupersonernas upplevelser, 

inte innehåller rimliga krav. Rollen uppfattas istället gränslös genom utökade arbetsuppgifter, 

högre förväntningar och krav, större och mer utspridda arbetsgrupper, otydlig arbetsroll och 

mindre stöd i organisationen.  

Relation till medarbetarna 

Att ha nära relation till medarbetare och chefer upplevs viktigt för att vara en god ledare. En 

god relation till medarbetarna uppnås genom att vara en närvarande chef, vilket bygger på att 

ha tid och möjligheter att vara fysiskt närvarande, kunna svara i telefon, på e-post och sms. 

Respondenter belyser vikten av informella möten, att sätta sig ner för att lyssna och känna av 

hur medarbetarnas arbetssituation ser ut, vilket fordrar förhållandevis mycket tid. I 

omorganiseringen 2009 uttryckte ledningen att linjechefen skulle vara en operativ och mer 

närvarande chef men respondenterna upplever det motsatta. Redan innan omorganiseringen 

förstod de att genom att dra ner på antalet chefer och utöka antalet medarbetare hos de chefer 

som är kvar, är det helt omöjligt att vara en mer närvarande chef. Linjecheferna upplever sig 

otillräckliga i stödet till medarbetarna och menar att de inte kunnat vara en god och 
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närvarande chef på grund av arbetsrollens gränslöshet och de administrativa måsten som tagit 

för mycket av deras tid. Alla respondenterna menar dock att de har någorlunda bra koll på hur 

medarbetarna mår och hur deras arbetssituation ser ut men de har inte förutsättningarna att 

göra någonting åt det.  

”Man tog bort 20 stycken chefer utav 75. Man skulle öka antalet medarbetare per chef någonstans 

mellan 25-50 % beroende på vilken verksamhet man jobbade i. Så det var helt omöjligt att vara mer 

närvarande chefer”. (Intervjuperson 2) 

Många av intervjupersonerna upplevde att de hade en ohållbar situation under förändringen 

och kunde under en period aldrig vara en närvarande chef. Intervjuperson 1 berättar om 

hennes situation och menar att:  

”Då hann man inte med någonting vi hade en prioriteringsskala då att hålla alla vid liv, se till så att 

alla hade bemanning och att all personal fick lön/…/ Det känns ju som att man hade velat jobba på 

ett helt annat sätt förra året men det gick inte. Vi fick gå ut till våra medarbetare och säga tyvärr vi 

kan absolut inte vara en närvarande chef, jätte ledsen.” (Intervjuperson 1) 

Relation till chefer och kollegor 

Innan 2009 arbetade linjecheferna nära både sin chef och sina kollegor då de delade 

verksamhet, ansvar och krav. De turades då om att utföra arbetsuppgifterna och de kunde 

”bolla med varandra” på ett helt annat sätt än idag. Kollegorna och chefen hade roligt 

tillsammans, en glädje som inte längre existerar då det idag är ett mycket hårdare klimat. I 

nuvarande organisering har intervjupersonernas relation och tillit till sin chef försämrats, vissa 

saker förs inte upp då de är vana vid att chefen sällan lyssnar. En utav respondenterna 

utrycker att det är på grund av de höga förväntningarna att klara av allting ensam som bidrar 

till att de inte vill fråga chefen. Istället vänder de sig till kollegor där de känner tillit och vågar 

fråga, öppna sig och visa sig svag. De som jobbar med personlig assistans i team med delade 

arbetsuppgifter upplever stöd av högre kvalité. Dock jobbar många av intervjupersonerna 

mycket mer enskilt idag, vilket har lett till många kvällssamtal med kollegor. Alla 

respondenterna menar att om det inte hade varit för kollegorna så skulle de blivit utbrända 

eller ha slutat för länge sedan. 

”Det var ju liksom bara tur att vi inte satt ensamma här då hade man ju gått in i väggen. Så att vi 

fick stötta varandra, kollegorna.” (Intervjuperson 1) 
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Områdesindelningen har gjort att de linjechefer som tidigare hade ett samarbete splittrats. 

Istället sitter de nu med kollegor från andra typer av verksamheter och kan följaktligen inte 

stödja varandra i verksamspecifika frågor. Istället sker detta stöd med informella kollegor från 

tidigare organisation, utöver de möten och träffar som sker med de formella kollegorna. De 

linjechefer som arbetat länge i organisationen har ett mer väletablerat kontaktnät och således 

tillgång till mer stöd. Den nuvarande organisationens höga krav har inte bara påverkat 

linjechefens förutsättningar att vara en närvarande chef utan också möjlighet till 

arbetsrelaterat och emotionellt stöd kollegor emellan. Tidsbristen resulterar i att de har sämre 

möjligheter att stödja varandra i det dagliga arbetet, eftersom då de hjälper en kollega tar de 

tid från deras eget arbete. En utav intervjupersonerna pratar om den ledningsgrupp hon tillhör 

och utrycker: 

”Nä, vi har det jätte bra vill bara poängtera det men det är en grupp som jag egentligen inte vill vara 

i det kan jag säga. Det är socialt och bra men det är inget utvecklande för min verksamhet.” 

(Intervjuperson 2) 

Möjlighet att påverka 

Organisationen upplevs mer hierarkisk, samtidigt som intervjupersonerna antyder att den är 

plattare närmast verksamheten. Den nuvarande organisationen uppfattas ha längre 

beslutsvägar, trögare kommunikation och besluten tas mycket längre bort från verksamheten. 

Trots att insamlade kommunikationspolicys påpekar att ledarna ska vara kommunikativa, 

upplevs kommunikationen i organisationen bristfällig. Något som respondenterna inte 

upplevde innan omorganiseringen 2009 då de hade en nära relation till sina chefer som hade 

ett helt annat kommunikationsflöde. Intervjupersonerna beskriver att det blivit onödigt många 

chefsnivåer uppåt i organisationen. De är inte insatta i vad de olika chefsnivåerna har för 

betydelse för verksamheten. Vidare upplevs det ha blivit svårare att både framföra och få 

gehör för sina åsikter. Antingen tar det väldigt lång tid eller så stannar budskapet upp 

någonstans på vägen. Exempelvis menar intervjupersonerna att varken ledningen, deras chef 

eller HR avdelningen lyssnat då de en längre tid framfört att deras arbetsbelastning är alldeles 

för stor och att de inte har de förutsättningar som behövs i deras roll. Två av 

intervjupersonerna som resonerar kring sin arbetsbelastning utrycker sig enligt följande: 

”Ja konstant tyngre och när man påtalar det uppåt så har jag tidigare innan jag fick ny chef fått det 

svaret att då är det ju bara att se sig om efter nått annat. Så att noll stöd.”(Intervjuperson 3) 
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”Vi mellanchefer, var ska vi vända oss? Det är ingen som lyssnar på oss. Vi lyssnar på personalen 

och försöker framföra. Och dom där uppe dom har ju säkert sitt. Men vi har inga som lyssnar på vad 

vi säger. Hur är arbetsbördan, det är för mycket. Många chefer jobbar ju hur mycket som helst. Man 

har så mycket tid att ta ut så att man skulle kunna vara ledig ett helt år. Och det är fel då 

någonstans.”(Intervjuperson 5) 

Vidare upplever intervjupersonerna att besluten gått från att ha varit mer decentraliserade till 

centraliserade. Linjecheferna är därmed inte med i de beslut som tas längre uppe i ledningen. 

Enstaka intervjupersoner menar att de upplever att de har mer att säga till om lokalt, och kan 

besluta hur de ska utföra de beslut som ledningen fattat. Att inte påverkas av att inte kunna 

påverka tycks intervjupersonerna acceptera men att det är svårare att få medarbetarnas 

förståelse. Likväl anser de att ledningen vid många tillfällen borde fråga den personal som 

arbetar nära den operativa verksamheten, då de besitter en värdefull kunskap och förståelse 

som inte ledningen har. Besluten skulle bli mer verksamhetsförankrade, mindre felaktiga och 

fylla en bättre funktion. Då tillfälle ges att påverka, ökar känslan av delaktighet och besluten 

bli lättare att arbeta efter. Denna önskan förekom framförallt före omorganiseringen 2009, då 

de redan innan förändringarna trädde i kraft förstod dess negativa konsekvenser.  

”Det är centraliserade det känns ganska tydligt. Det har vi framfört också. Man bestämmer uppe i 

förvaltningsledningen eller ja och sen när det kommer ut till oss då är det ett beslut och det kan vara 

hur tokigt som helst. Och vi säger att hade man skickat det på remiss till dem de gäller hade vi 

kunnat lägga in ett veto eller tyckande eller bara en synpunkt men nä nä/…/ Även som 

verksamhetsledare upplevde jag mer delaktighet också för då hade min enhetschef då ett helt annat 

flöde, en helt annan information på något sätt” (Intervjuperson 4) 

Huruvida intervjupersonerna innehar befogenheter finns det olika uppfattningar om. 

Inledningsvis uppger alla respondenter utom en att de saknar befogenheter i sin roll. Den 

gemensamma uppfattningen är att de saknar befogenheter att anställa och säga upp personal. 

De tvingas vid rekryteringsbehov fråga deras chef som i sin tur lyfter det med sin chef och de 

tvingas rapportera för varje timvikarie som sätts in. Den respondenten som inte upplever sig 

sakna befogenheter utrycker att hon har befogenheter över den budget som erhålls samt att 

hon inte har behov av att anställa personal. En annan uppfattning är att linjecheferna hade mer 

befogenheter som verksamhetsledare. En intervjuperson utrycker att hon i nuläget inte är en 

chef med ansvar medan en annan utrycker att hon är bakbunden. En intervjuperson upplever 

likväl att hon ökat sina befogenheter något genom bättre chefsmöten som resulterat i fler 

kontakter uppåt i ledningen än tidigare. En annan respondent menar att hon fått befogenheter 
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att skicka tjänsteskrivelse upp till ledningen och på så vis kan utrycka hennes åsikter och driva 

på, på ett annat sätt. 

”Otroligt frustrerande man är ju bakbunden. Man har ansvar för sin verksamhet hela tiden och man 

har budgetansvar, trycket är jätte hårt men jag har inga befogenheter.”(Intervjuperson 4) 

”Men nu kan man ju driva på, på ett annat sätt. Skriva tjänsteskrivelser, alltså jag har ju befogenhet 

att skriva den tjänsteskrivelsen och kunna stå för det själv. Så det är väll det, så det har kanske blivit 

bättre.”(Intervjuperson 3) 

Ingen av respondenterna menar att förvaltningen arbetar efter kommunens ledord som 

exempelvis kan tolkas som att ha mod att utrycka sina åsikter. De linjechefer som har försökt 

att komma med idéer och sagt till vad de tycker och tänker har fått sådant motstånd att de 

tvingats gå. Insamlade dokument visar att organisationens mål och riktlinjer är abstrakta, 

vilket intervjupersonerna bekräftar genom att uttrycka att ledningen under en längre tid 

planerat att översätta målen till den operativa verksamhetens kontext men att det aldrig gjorts.  

Analys 

Analysdelen ämnar klargöra studiens huvudsakliga resultat angående linjechefens 

förutsättningar för ledarskapet utifrån de teoretiska verktyg som används. Studien utgår ifrån 

att organisation är en pågående process av mänskliga handlingar, relationer och 

kommunikation som skapar en gemensam mening i organisationen. Den process som 

organisationen består av skapas och återskapas snarare än att vara en befintlig struktur. 

Således kan inte en organisation existera när relationer och kommunikation mellan människor 

saknas (Simon 1971; Simonsson, 2002). Studiens andra utgångspunkt är teoribildning som 

går under namnet NPM. I föreliggande studie visar de empiriska resultaten att 

förutsättningarna för sociala relationer och kommunikation försämrats med förändrad 

organisering och styrning i linje med NPM. Förändringarna har genom att verksamhetsledarna 

tagits bort plattat ut organisationen närmast verksamheten. Arbete och ansvar har delegerats 

ner till linjecheferna och deras medarbetare, samtidigt som organisationen upplevs hierarkisk 

och makt över beslut och kommunikation hamnat hos ledningen (jfr Thylefors, 1991; Ohlsson 

& Rombach, 1998). Organisationens mål är abstrakta och inte översatta till den operativa 

verksamheten (jfr Simonsson, 2002). Vidare beskrivs organisationen sträva efter ökad 

ekonomisk effektivitet på bekostnad av sämre fokus på verksamhetens kvalité (jfr Rombach, 

1997). Att arbete och ansvar delegerats nedåt i organisationen och mål blivit abstrakta bidrar 
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enligt Simonsson (2002) till att det krävs mer av ledarna i organisationen för att kunna skapa 

dialog, delaktighet och förståelse. Därmed fordrar ledarskapet förutsättningar så som 

välfungerande tvåvägskommunikation med information som är tolkbar och anpassad till den 

operativa verksamheten (Simon, 1971; Simonsson, 2002). De behöver också möjlighet till 

tillitsfulla relationer mellan medarbetare och övre chefer samt mandat att kunna ta emot och 

föra vidare information och beslut (Simon, 1971; Härenstam, 2010). Insamlade dokument 

visar att den studerade organisationen är medveten om att ledarna bör vara kommunikativa. 

Dock saknas förklaring till varför kommunikativa ledare är betydelsefulla för organisationen. 

Ledarna erhåller likväl inte de förutsättningar som fordras för att vara kommunikativ och 

således tyder resultatet på ett glapp mellan teori och praktik i organisationen. 

Resultaten indikerar vidare att förändrad organisering och styrning i linje med NPM minskat 

linjechefens förutsättningar att vara kommunikativ och meningsskapande. Den vertikala 

kommunikationen upplevs trög i båda riktningarna och information stannar ofta upp efter 

vägen. Att ledarna i organisationen inte är tillräckligt kommunikativa kan härledas till mål 

och resultatstyrning som medfört att mjuka värden som är svåra att mäta, så som kvalité och 

kommunikation, åsidosatts (se exempelvis Forsell & Jansson 2000; Heide m.fl. 2005). Vidare 

upplevs de beslut och den information som kommuniceras oförankrad i verksamheten. Genom 

att mellancheferna, som är den sammanhållande länken mellan ledningen och den operativa 

verksamheten, försvunnit har ledningen inte längre insyn i den operativa verksamheten 

(Rombach, 1997; Hagström, 2003). Insynen i den studerade organisationen försämras 

ytterligare genom den geografiska uppdelning som medfört att cheferna ej har tillräcklig 

kunskap om verksamheterna, vilket kan jämföras med Newman & Lawlers (2009) studie där 

ledarnas brist på verksamhetsspecifik kunskap marginaliserat dem från den operativa 

verksamheten. Således erhåller inte linjechefen någon verksamhetsanpassad information från 

övre chefer och ledning vilket försvårar deras roll som kommunikativ och meningsskapande 

(Simonsson, 2002). Enligt tidigare forskning leder detta till att den gemensamma förståelse 

som behövs i organisationen inte existerar, då de olika nivåerna i organisationen arbetar åt 

olika håll utan förståelse för varandras arbete (Ylander, 2008). 

Förändringarna i den undersökta organisationen har också medfört att linjechefens arbetsroll 

blivit gränslös. Rollens gränslöshet uppkommer genom konstellationen av utökade 

arbetsuppgifter, större och mer utspridda arbetsgrupper, otydlig arbetsroll, högre krav och 

förväntningar samtidigt som stödet i organisationen är bristfälligt. Faktorer som skapats 
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genom att verksamhetsledarna plockats ur organisationen (se Ohlsson & Rombach, 1998) i 

kombination med abstrakta mål och ekonomisk resultatstyrning (se Montin, 2004; Wolmesjö, 

2005; Thulin Skantze, 2006), ökade krav från ledning och medarbetarna (se Skagert m.fl. 

2004) samt bristande sociala relationer och kommunikation (se Härenstam, 2010; Simon, 

1971). Det empiriska resultatet visar att rollens gränslöshet minskat möjligheten att vara en 

närvarande chef i verksamheten, vilket försämrar medarbetarnas tillit och relation till 

linjechefen (Thulin Skantze, 2006) samt minskar insynen i medarbetarnas arbete som 

försvårar meningsskapande och dialog och delaktighet (Simonsson, 2002). 

Enligt Härenstam (2010) bidrar försämrad interaktion till försämrade relationer. Därav bidrar 

ett ökat avstånd, trög vertikal kommunikation och ett uteblivet stöd från övre chefer till 

intervjupersonernas upplevelse av försämrad relation och tillit till dem. Att många övre chefer 

slutat i samband med förändringarna bidrar ytterligare till sämre sociala relationer, då sociala 

relationer tar lång tid att bygga upp (a.a.). De nya chefernas okunskap bidrar även till att 

intervjupersonerna upplever brist på stöd från övre chefer, eftersom stödet minskas genom att 

cheferna ej har mandat att ta relevanta beslut (Simon, 1971; Waldenström, 2010). Sämre 

relation till övre chefer och ledning leder till att betydelsen av tillitsfulla relationer mellan 

kollegor förstärks, vilket är i enighet med Bolin och Höckertins (2010) studie. Likt Theorell 

(2003) bidrar det sociala stöd som erhålls från kollegor till att intervjupersonerna bemästrar de 

höga krav som den nya rollen innefattar. På grund av organiseringen som innebär 

områdesindelningen har linjecheferna dock tvingats söka verksamhetsspecifikt stöd från 

kollegor som idag inte finns inom deras formella organisation. Dock är det bara de som 

arbetat länge och har goda relationer med sina före detta kollegor som kan ta del av detta stöd. 

Studien visar att linjechefens gränslösa arbetsroll även påverkat möjligheten att stötta sina 

kollegor då de menar att det tar tid från deras eget arbete. 

Tidigare forskning tyder på att då organisationer plattats ut har ledningen fått mer makt 

samtidigt som linjechefen fått mer skyldigheter och ansvar som de saknar tillräckligt med 

befogenheter för (se bland annat Thylefors, 1991; Larsson, 2004). En företeelse som även 

påvisats i föreliggande studie där intervjupersonerna upplever att de både saknar befogenheter 

i dagens organisation och möjlighet att påverka ledningens beslut angående verksamheten. 

För att erhålla den kunskap som krävs för att kunna ta beslut och påverka andra 

organisationsmedlemmars handlingar krävs det att linjechefen har tillgång till en 

välfungerande tvåvägskommunikation och möjlighet att ta emot och föra vidare information 
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(Simon, 1971). Enligt Härenstam (2010) erhålls kunskap, makt och inflytande att handla via 

relationen till övre chefer och kollegor. Således har försämrad kommunikation och sociala 

relationer i kombination med minskade befogenheter begränsat linjechefens möjligheter att 

kunna påverka sin arbetssituation. Enligt Skagert m.fl. (2004) är linjechefens begränsade 

handlingsutrymme och bristande möjligheter att påverka en följd av kravet att klara av 

verksamheten med minsta möjliga resurser.  

Diskussion 

Syftet med studien var att skapa kunskap om hur linjechefen upplever sina förutsättningar för 

ledarskapet i en offentlig organisation som har förändrat styrning och organisering. Syftet har 

vidare brutits ner till arbetsrollens krav, intervjupersonernas relation till medarbetare, chefer 

och kollegor samt möjlighet att påverka sin arbetssituation. Dessa förutsättningar har sedan 

analyserats utifrån organisationsteori om kommunikation och meningsskapande samt 

teoribildning om förändrad styrning och organisering enligt NPM. Resultatet visar att 

linjechefen upplever försämrade förutsättningar för ledarskapet i den studerade 

organisationen. Arbetsrollen innefattar enligt intervjupersonernas beskrivning orimliga krav 

och rollen uppfattas som gränslös. Förutsättningarna för tillitsfulla relationer till medarbetare, 

chefer och kollegor har enligt intervjupersonerna försämrats och möjligheten att påverka 

minskat. Dessa försämrade förutsättningar kan till stor del härledas till förändrad organisering 

och styrning som medfört försämrad kommunikation genom sociala relationer. Essentiella 

förutsättningar för både ledarskapet och organisationens funktion. 

Studiens teoretiska utgångspunkt beskriver att en organisation inte är funktionell utan 

gemensam mening och förståelse, vilket utvecklas via organisationsmedlemmarnas relationer 

och kommunikation (se exempelvis Simon, 1997). Ledarna har en viktig roll för 

organisationens kommunikation och linjechefens position innebär att koordinera och skapa 

mening i det som kommuniceras mellan den operativa verksamheten och ledningen (se 

exempelvis Simonsson, 2002). Studien påvisar att de förutsättningar som behövs för 

utförandet av denna uppgift är beroende av en välfungerande tvåvägskommunikation och att 

arbetsrollen innehar rimliga krav. Organisationens och ledarnas förutsättningar har således en 

ömsesidig påverkan och följaktligen behövs alla dessa delar för att ledarskapet och 

organisationen ska fungera. Föreliggande studie ger därmed insikt om att ledningen behöver 

ha förståelse för organisationens och ledarskapets ömsesidiga påverkan och förse ledarna med 
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samtliga av dessa förutsättningar så att de kan vara funktionellt kommunikativa. Vidare bör 

organisationen inte bara belysa vikten av kommunikativa ledare utan även kommunikationens 

betydelse för organisationens samsyn och funktion. 

Den teoretiska genomgången redogör för att förändringarna enligt NPM komplicerat ledarnas 

kommunikativa och meningsskapande roll, samtidigt som organisationens behov av 

kommunikativa ledare ökat (Simonsson, 2002). Därmed behöver organisationen och ledarna 

ökade förutsättningar för att fungera funktionellt. Trots detta tyder resultaten på att samtliga 

av dessa förutsättningar istället minskat efter förändringarna. Eftersom linjechefernas position 

innebär att koordinera och tolka information mellan verksamhet och ledning bidrar en trög 

kommunikation, försämrade relationer till chefer och medarbetare och minskad möjlighet att 

ta emot och föra vidare information till att linjechefen inte kan skapa förståelse i det som 

kommuniceras (jfr Simon, 1971; Simonsson, 2002; Härenstam, 2010). Tidigare forskning 

visar att mycket tid läggs ner på att säkerställa att organisationen uppnår ekonomisk 

effektivitet vilket åsidosätter verksamhetens kvalité (se exempelvis Rombach, 1997; Heide 

m.fl. 2005). Att linjechefen inte erhåller förutsättningar att vara kommunikativ kan därmed 

vara en konsekvens av att ledningen vill ha kontrollen över kommunikation och beslut för att 

säkerhetsställa resurseffektivitet. Således har förändrad organisering och styrning medfört ett 

effektivitetstänk som verkar tränga undan fokus på kommunikation och sociala relationer, 

vilket försämrat ledarnas förutsättningar att skapa en gemensam mening i organisationen som 

därmed ej är funktionell. Genom att använda klassisk teori om kommunikation och 

meningsskapande i relation till teoribildning om NPM bidrar därmed föreliggande studie med 

förståelse för varför flera studier pekar på problem inom de offentliga organisationer som 

använder NPM (se exempelvis Rombach, 1997; Wolmesjö, 2005; Newman & Lawler, 2009). 

Organisationens försök till effektivitet (NPM) har fört med sig en splittrad organisation som 

saknar fungerande kommunikation, sociala relationer och gemensam mening och mål (jfr 

Simon, 1971; Simonsson, 2002; Ylander, 2008). Ett kortsiktigt ekonomiskt fokus har medfört 

hög personalomsättning och bristande verksamhetsfokus som har haft ett högt pris. 

Organisationen borde istället sträva efter att nå god kommunikation genom sociala relationer 

som gör att organisationsmedlemmarna genererar en gemensam förståelse och arbetar åt 

samma mål (a.a.). Genom att linjecheferna erhåller en välfungerande tvåvägskommunikation, 

rimliga krav, tillitsfulla relationer och möjlighet att påverka skulle de även få en bättre 

arbetssituation med möjligheter att skapa en bättre psykosocial arbetsmiljö för medarbetarna 
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(jfr Karasek & Theorell, 1990; Härenstam, 2010), som på längre sikt leder till en effektiv 

organisation med friska och engagerade medarbetare. 

Studiens resultat visar att organisationens kommunikation upplevdes bättre innan 2009, då 

medarbetare, linjechefer och de övre cheferna hade en närmre relation och samverkan. Detta 

tyder på att närhet och samverkan gynnar organisationens kommunikation genom sociala 

relationer. Dock menar respondenterna att trots att de kunde påverka ledningens beslut i större 

utsträckning före 2009, upplevde respondenterna redan då att deras möjlighet att påverka var 

begränsad. Denna upplevelse kan bero på den oundvikliga politiska styrningen, men även på 

den organisationskultur som hindrar medlemmarna från att lämna åsikter och våga påverka. 

Studien har inte belysts utifrån organisationskultur men resultatet i föreliggande studie 

indikerar att den har en inverkan på organisations kommunikation genom att linjecheferna 

inte tycks ha en kultur att ta del av beslut i organisationen och föra fram sina åsikter till högre 

ledningsnivåer. I fortsatta studier kan det vara relevant att gå utanför teorier om 

kommunikation och organisation och studera offentliga organisationer utifrån teorier om 

organisationskultur. Vidare ämnar föreliggande studie inte undersöka ledarskapsstilens 

påverkan på linjechefens förutsättningar för ledarskapet. Resultatet indikerar dock att ledarnas 

ledarskapsstil har en viss inverkan på relationer och kommunikationen inom organisationen.  

Resultatet från föreliggande studie går inte att generalisera utan utgår ifrån intervju-

personernas upplevelser, men då liknande förändringar gjorts i stora delar av den offentliga 

sektorn kanske studiens resultat angående linjechefernas uppfattningar kan påträffas i 

liknande organisationer. Studien baseras i huvudsak på intervjuer där intervjupersonerna 

utifrån ett kriterieurval frivilligt valt att medverka. En brist med detta kan vara att en viss typ 

av ledare som är särskilt negativt inställda till förändringarna tackat ja till medverkan och 

påverkat resultaten i den riktningen. Eftersom många av de tillfrågade avböjde medverkan på 

grund av att de var upptagna kan de som medverkade ha bättre organisatoriska förhållanden 

än de som tackade nej och snedvridit resultatet. Trots att författaren har reflekterat över sin 

förförståelse för organisationen och sökt motsägande information angående linjechefernas 

förutsättningar kan likväl författarens förutfattade meningar påverkat studiens resultat, då det 

är omöjligt för forskaren att vara helt öppen och förutsättningslös (Langemar, 2008; Kvale & 

Brinkmann, 2009). I framtiden behövs fler studier som fokuserar på linjechefens 

förutsättningar för ledarskapet då föreliggande studie indikerar att de har en inverkan på 

organisationens kommunikation och funktion. Förändrad organisering och styrning verkar ha 
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försämrat linjechefens förutsättningar att skapa kommunikation och gemensam mening och 

gjort organisationen och ledarskapet mindre funktionellt. En funktionell organisation och ett 

funktionellt ledarskap uppnås inte förrän kommunikationen är välfungerande. Således är 

kommunikation nyckeln till ett funktionellt ledarskap. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som enhetschef (eller verksamhetsledare som det hette 

tidigare) inom vård och omsorg, här i kommunen? Hur länge har du varit chef på just den 

här enheten? Vart vad du tidigare? Flyttade du i och med omorganiseringen, eller vad är 

orsaken till flytten? 

Arbetsdelning  
2. Kan du beskriva hur organisationen såg ut innan den omorganiseringen 2009 (du får 

gärna rita upp) Om du tänker dig de olika nivåerna. Hur såg organisationen ut efter 2009? 

Hur ser organisationen ut idag? 3. Hur ser din arbetsroll ut? Vilka ansvarsområden har du? 

Har din arbetsroll tydliga ramar? Om nej, var det tydligare innan omorg. och i så fall varför? 

Om ja varför är den tydlig? Vet du vilka förväntningar dina chefer har på dig? 4. Hur såg din 

arbetsroll ut innan omorganiseringen? Hur har din arbetsroll förändrats? 5. Hur många 

medarbetare ansvarar du för idag? Har detta förändrats under omorganiseringarna? 6. Hur 

ser din arbetsbelastning ut? Finns det någon gång som du upplever att det är svårt att hinna 

med det som förväntas av dig? Varför då? Om Ja, Kan du beskriva en sådan situation? 7. Vad 

prioriterar du i ditt arbete? Hur prioriterar du? Varför prioriterar du på det sättet? 8. Hur 

har din arbetsbelastning förändrats sedan omorganiseringarna? 9. Ditt arbete kräver ju 

väldigt mycket kunskap inom många olika områden. Är det någon arbetsuppgift som du 

skull vilja öka din kunskap om? Över verksamheten, ekonomin, omvärlden och det 

psykosociala arbetsmiljöarbetet? Om ja, kan du beskriva varför du känner att du behöver mer 

kunskap. Nej. Så då har du de kunskaper som ditt arbete kräver? Får du stöd genom 

utbildning? 10. Om du behöver stöd i ditt arbete, vart vänder du dig? Ekonomiska frågor, 

juridik, HR, arbetsmiljö, kontroll osv. 11. Upplever du att stödet förändrats sen 

omorganiseringarna? 

Maktförhållanden och beslutsvägar 
12. Vilka befogenheter har du i din roll? Hur påverkar du ramarna för ditt arbete? Kan du 

beskriva en situation när du kunde påverka och förändra ramarna (såsom ekonomi, mål) för 

ditt arbete? Finns det något som du inte kan påverka? 13. Kan du beskriva vilka områden 
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som är svåra att påverka och varför? 14. Hur blir din arbetssituation när du har svårt 

att påverka dessa områden? 15. Har dina befogenheter och möjligheter att påverka 

förändrats sen omorganiseringen? Beskriv hurdå? 16. Vad ser du för fördelar och 

nackdelar med den platta organisationen med decentraliserade beslut? 17. Vad ser du 

för fördelar och nackdelar med den gamla organisationen med centraliserade beslut? 

18. Känner du dig delaktig i de beslut som tas längre upp i organisationen? Har detta 

förändrats sen omorganisationen? Varför? 19. Under (och efter) förändringsprocessen 

har den högre ledningen samma syn (problem o möjligheter) på förändringen och dess 

konsekvenser som du? Förstår de vad som sker i din verksamhet? Upplever du att dina 

medarbetare i verksamheten har samma syn på förändringen som du?  

Sociala relationer 
20. När träffar du din chef? Hur ofta? 21. Kan du beskriva situationer som du får önskat 

stöd och möjligheter att bolla frågor med din chef? Kan du beskriva situationer där du 

önskar mer stöd och möjlighet att bolla frågor med din chef? Varför tror du att din chef inte 

vill eller kan stödja dig i dessa situationer? Hur påverkar det din arbetssituation när du inte 

kan få stöd av din chef i dessa situationer? (vill du utv. den känslan, kontroll?) Ges utrymme 

för stöd och förklaringar till det som sker i övre ledningen? Känner du att ledningen lyssnar 

på dina åsikter, får du gehör? Känner du att dina chefer vet t.ex. hur du mår och hur ditt arbete 

är? 22. Hur har dina möjligheter att få stöd och bolla frågor med din chef förändrats 

sedan omorganiseringarna? 23. När träffar du dina medarbetare? Hur ofta? 24. Kan du 

berätta om hur du brukar stödja dina medarbetare? Kan du berätta om situationer där du 

velat stödja medarbetarna men inte känt dig tillräcklig i detta arbete? Vad handlade det om? 

Vad (i organisationen) hindrade ditt arbete att vara en stödjande chef i dessa situationer? Hur 

påverkas du av att inte kunna ge medarbetarna önskat stöd? Känner du t.ex. att du vet hur de 

mår och hur deras arbete är? 25. Har möjlighet att stödja dina medarbetare förändrats på 

något sätt sedan omorganiseringen? Hur? 26. När träffar du dina kollegor, andra 

enhetschefer? Hur ofta? Skulle du önska mer samarbete och stöd av andra enhetschefer? Vad 

får du för stöd idag? 27. Har möjligheten att få och ge stöd till kollegor förändrats på 

något sätt sedan omorganiseringen? Hur? 28. Hur kommuniceras organisationens mål 

och visioner till dig? Hur kommuniceras detta vidare? Upplever du att de flesta är medvetna 

om dessa? Varför inte? Upplever du att de flesta arbetar åt samma håll? Varför inte? Har detta 

förbättrats eller försämrats sen omorganiseringen? 29. Finns det saker som du inte lyfter 

med din chef (övre ledningen) på grund av att du vet att denne inte vill/kan stödja dig? 

Tillit? Hur är det med dina kollegor finns det saker du inte lyfter med dem? 

Övergripande 
30. Sammantaget hur har förändringarna påverkat dina förutsättningar att vara en god 

chef? Vad gjorde det bättre/sämre? 31. Hur skulle du vilja förändra organisationen för att 

dina möjligheter att vara en stöttande chef skulle förbättras? 32. Vi har ju pratat om en 

hel del. Finns det något annat som kan vara viktigt för mig att veta för att jag ska förstå 

dina förutsättningar att vara en god chef och ledare? 


