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Förord 

Detta arbete är ett resultat av ett mycket gott samarbete mellan författarna; Siv Thun och 
Maria Westerlund, under vårterminen 2014. D-uppsatsen är slutklämmen på vår 
magisterutbildning i Kvalitets- och ledarskapsutveckling, Avdelning för Kvalitetsteknik, 
Maskinteknik och Matematik (KMM) vid Mittuniversitetet.  
 
Ett särskilt tack riktar vi till vår handledare Kristen Snyder som vid upprepade tillfällen och 
på ett mycket konstruktivt sätt satt fingret på förbättringsområden i arbetet. Vi vill tacka våra 
familjer som har uppmuntrat och stöttat oss genom hela studietiden.  
 
Vi riktar ett stort tack till Sundsvalls kommun som har gjort det möjligt att genomföra studien. 
Det har tagit tid i anspråk av en grupp respondenter vars uppdrag innebär att tid är en 
bristvara. Medvetna om detta är vi oerhört tacksamma för att intervjuer och fokusgrupper 
prioriterades i konkurrens med mycket annat.  
 
 
 
 
Maj 2014 
 
Siv Thun och Maria Westerlund 
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att skapa förståelse för hur det strategiska ledarskapet rör sig 
genom de hierarkiska nivåerna, samt att undersöka hur högsta ledningen och chefsnivån 
under integrerar i det gemensamma strategiska ledarskapet för att lyckas med kvalitet. 
Arbetets resultat bidrog som inspel till en organisation inom offentlig sektor som 
reviderade sin styr- och ledningsmodell. Teoretisk referensram var: kvalitet och styrning, 
ledarskap samt kommunikation. Datainsamling gjordes via tre olika källor: resultat från 
medarbetarenkät, fokusgruppsintervjuer med mellanchefer och intervjuer med 
förvaltningschefer.  
 
Slutsatsen av detta arbete var att modellen för styrning och ledning kunde stärkas genom 
att tydliggöra vikten av strategiskt ledarskap på samtliga nivåer. Det strategiska 
ledarskapet skiljde sig åt mellan nivåerna genom tidsperspektiv, uppdrag och 
förutsättningar. Studien visade att styrningen försvagades genom de hierarkiska nivåerna 
och mellanchefer var en starkt bidragande orsak till att effekten av styrning minskade. 
Det fanns både styrkor och svagheter gällande interaktionen mellan chefsnivåerna. När 
det gällde förmågan att medvetet kommunicera strategisk ledning nedåt hade 
förvaltningscheferna medvetna strategier som var föredömliga. Mellanchefers tid gick 
huvudsakligen åt till operativa arbetsuppgifter medan förvaltningschefer hade en 
tydligare strategisk roll och politiks målstyrning. Där verksamheter inte hade mål eller 
där målen var otydliga lösta ledarskapet uppdraget med att formulera mål och kvalitet 
utifrån kundens behov och förväntningar.  

Nyckelord: Strategiskt ledarskap, kvalitet, styrning och ledning, gränssnitt, hierarki 
 

Summary in English 

The aim of this work was to create an understanding of how strategic leadership moves 
through the hierarchical levels, and to investigate how higher management integrate in 
the strategic leadership with the management on lower levels to reach for the success of 
quality. This work has contributed as input to an organization in the public sector which 
revised its governance and management model. Frame of reference were: quality and 
control, leadership and communication. Data collection was done through three different 
sources: results from the employee survey, focus group interviews with middle managers 
and interviews with executive management.  

The conclusion of this work was that the model for governance and management could be 
strengthened by clarifying the importance of strategic leadership at all levels. The 
strategic leadership differed between the levels by time-scale, mission and pre-requisites. 
The study showed that the governance was weakened though the hierarchical levels and 
that middle management was a key contributor to the decreased effect. There were both 
strengths and weaknesses of the interaction between management levels. When it came to 
the ability to consciously communicate strategic direction to subordinate level the higher 
management had conscious strategies that were exemplary. The time of the middle 
management was mainly spent on operational duties while higher managers had a 
stronger strategic role and political goal orientation. Managers for divisions that had no 
goals or unclear goals governed the task of formulating goals and quality based on 
customer needs and expectations. 

Keyword: Strategic leadership, quality, governance and management, interface, hierarchy 
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1. Inledning 
Under inledning introduceras ämnet som leder fram till syfte och problemfrågeställningar. Detta 
bildar en bakgrund och motiverar intresset för att vetenskapligt studera ämnet och bidra till fortsatt 
kvalitetsutveckling inom ledarskap.  
 
Det finns en stor utmaning för alla chefer i organisationen i att få stuns i det strategiska 
ledarskapet. Chefens förmåga att styra, leda och involvera alla medarbetare är ett komplext 
uppdrag och ledare använder olika verktyg och metoder för att uppfylla målen med högsta 
kvalitet och kundtillfredsställelse. Alla organisationer är utsatta för konkurrens gällande bland 
annat resurser, kunder och uppmärksamhet. En konkurrensfördel har blivit att organisationen 
arbetar med kvalitetsutveckling, systematiskt och på alla nivåer. Ledarnas engagemang är en 
förutsättning för att organisationen ska lyckas.  
 
I det strategiska ledarskapet är arbetet med att sätta mål för organisationen en central del. Det 
strategiska ledarskapets förmåga att nå ut med mål och hur de ska uppfyllas är en väsentlig 
del av organisationens kommunikationsflöden. Målen formuleras i en gradvis nedbrytning och 
precisering från den högsta ledningen ned till de utförande enheterna. Styrningen går från 
strategisk-, till taktisk-, för att slutligen landa på operativ nivå. Genom att klargöra de 
överordnade och långsiktiga målen visar högsta ledningen vart verksamheten är på väg. 
Målen ska också skapa delaktighet hos medarbetarna i såväl utarbetande- som i 
implementeringsfasen av strategin. Att följa den röda tråden uppifrån och ned är intressant, 
det vill säga att se hur det strategiska ledarskapet förflyttas mellan chefsnivåerna, (Storey & 
Salaman, 2012 och Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006). 
 
Gränssnittet i det strategiska ledarskapet, hur det fungerar på olika nivåer och hur högsta 
ledningen och chefsnivån under integrerar är av intresse för styrningen och för kvalitet i det 
strategiska ledarskapet. Den högsta ledningen tar fram strategin och de lägre nivåerna arbetar 
med implementering. Det innebär att chefer på alla nivåer behöver ha ett stort engagemang i 
styrning mot målen. Om det finns en svag länk i de hierarkiska nivåerna kan man anta att 
organisationen tappar styrkraft, (Bakka et al., 2006 och O'Reilly, Caldwell, Chatman, Lapiz & 
Self, 2009).  
 
Det är i gränslandet mellan högsta ledningen och mellanchefsnivån som den dynamiska 
processen att utforma en strategi sker. Högsta ledningen och mellanchefen har olika 
funktioner i framtagandet av strategin och processen är mest lyckosam när hänsyn tas till 
omgivningens begränsningar och möjligheter. Det är mellanchefen som för det mesta är bästa 
lämpad att avgöra hur omvärlden kan tänkas påverka strategierna för verksamheten och därför 
blir mellanchefen en nyckelfunktion även i framtagandet av strategier.  Det är viktigt att de 
båda nivåerna får till ett bra samspel. Besluten som tas grundar sig i chefens egna värderingar 
och uppfattningar om hur organisationen fungerar. Skulle det ske att nya initiativ från högsta 
ledningen strider mot mellanchefens egna intressen finns det en risk att mellanchefen 
motarbetar högsta ledningen, (Raes, Heijltjes, Glunk & Roe, 2011). 
 
Hur samarbetet fungerar mellan den högsta ledningen och mellanchefsnivån har direkt 
påverkan på kvaliteten på det strategiska beslutet. Kvaliten avgörs av om beslutet är i linje 
med omgivningens krav och organisationens verksamhetsidé, om besluten tar hänsyn till 
finanserna och om det är rätt timing osv. Det finns också samband mellan kvaliteten på 
strategiska beslut och hur väl organisationen presterar. Kvaliten på information, tolkning, 
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hantering och agerande på de strategiska besluten är det som sist och slutligen kan avgöra 
kvaliteten på implementeringen. För att jobba med kvaliteten i de strategiska besluten behövs 
identifikation och förståelse för strategiskt tänkande och beslutsfattande, vem som utvecklar 
strategier, hur och när det sker, (Raes et al., 2011). 
 
Trots att vetenskapen har identifierat vikten av kopplingen mellan de olika nivåerna när det 
handlar om formulering och implementering av strategier har forskningen skett i separata 
banor på de två chefsnivåerna. Hur högsta ledningen och mellanchefsnivån interagerar med 
varandra har forskarvärlden inte visat något större intresse för. Det har heller inte gjorts 
mycket gemensam forskning kring kvaliteten på formulering och kvaliteten i implementering 
av strategiska beslut. Forskarna är överens om att utformning och implementering av strategin 
är aktiviteter som måste integreras, men ändå finner man inte många resonemang om detta 
från tidigare forskning, (Raes et al., 2011). O'Reilly et al. (2009) menar att ledare på lägre 
nivåer måste lägga resurser på implementeringen genom att bl.a. jobba med medarbetarnas 
motstånd och visa på vilka fördelar den nya strategin har utifrån medarbetarnas intresse att 
möta kund. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att skapa förståelse för hur det strategiska ledarskapet rör sig genom 
de hierarkiska nivåerna samt att undersöka hur högsta ledningen och chefsnivån under 
integrerar i det gemensamma strategiska ledarskapet för att lyckas med kvalitet inom 
organisation. 

1.2.1 Problemfrågeställningar 

De frågor som adresseras i arbetet är 

• Vad innebär strategiskt ledarskap på olika nivåer? 

• Hur skiljer sig rollerna i ledarskapet åt på olika nivåer, och hur ser gränssnittet ut, går i 

varandra, möts dem eller finns det ett gap? 

• Hur stödjer en modell för styrning och ledning det strategiska ledarskapet? 

2. Teorietisk referensram 
Inom detta kapitel ges teoretisk referensram som har betydelse för hur styr- och ledningsmodeller 
fungerar genom organisationens hierarkiska nivåer. Den är indelad i tre delar, teori för kvalitet och 
styrning, ledarskap och kommunikation. 

2.1. Kvalitet och styrning 
För att leda och styra en organisation utifrån kvalitet ska aktiviteterna samordnas i ett 
kvalitetssystem. Definition av kvalitetssystem är en organisatorisk struktur, rutiner, processer 
och resurser som är nödvändiga för ledningen och styrning av verksamheten med avseende på 
kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2007).  ISO 9001: 2000 är ett exempel på styrsystem och 
utmärkande för detta kvalitetssystem är fokus på ledarskap, kundperspektiv och 
förbättringsarbete enligt Bergman och Klefsjö (2007).  Det modena kvalitetstänkandet 
framhåller att det är genom organisationens medarbetare som kvalitet skapas och inte genom 
teknik, eller kontroll och mätsystem då de är endast verktyg för att åstadkomma rätt kvalitet 
(Edvardsson, Andersson, Sandén & Waller, 1998). Det finns många olika metoder och 
arbetssätt för att arbeta med kvalitet som till exempel, Utmärkelsen svensk kvalitet, The 
Demings prize och Malcom Baldrige National Quality Award. Detta examensarbete väljer att 
utgå från Offensiv kvalitetsutveckling. 
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2.1.1. Offensiv kvalitetsutveckling 
Offensiv kvalitetsutveckling är ett ledningssystem i ständig utveckling bestående av 
värderingar, arbetssätt och verktyg med målet att skapa ökad kundtillfredsställelse med lägre 
resursåtgång. Det är den svenska motsvarigheten till Total Quality management, TQM. I 
arbetet med offensiv kvalitetsutveckling innebär det att verksamheten ständigt och aktivt 
utvecklar produkter och processer. Bergman och Klefsjö (2007) betonar ledarskapets 
engagemang och menar att detta måste finnas ständigt och helhjärtat. Engagerat ledarskap är 
plattformen i hörnstensmodellen och en förutsättning för att kvalitetsarbetet ska bli 
framgångsrikt. 
 

Hörnstensmodellen 
Offensivt kvalitetsarbete utgår från de värderingar som Bergman och Klefsjö (2007) kallar 
hörnstenar: sätt kunderna i centrum, basera beslut på fakta, skapa förutsättningar för 
delaktighet, arbeta ständigt med förbättringar och engagerat ledarskap, se bild 2.1 nedan. 

 
Bild 2.1 Hörnstensmodellen som beskrivs av Bergman och Klefsjö (2007) visar hur offensiv kvalitetsutveckling 
kan delas upp i olika områden. 

 
Den högsta ledningens engagemang är av yttersta vikt för hur organisationen ska lyckas. 
Ledningsgruppen sätter vision, värdegrund, strategi, mål, införande av kvalitetsmodell och 
uppföljning med kvalitetsmått. Ledningens tydlighet i sitt engagemang handlar även om att 
tillsätta de resurser som krävs för ständiga förbättringar, menar Bergman och Klefsjö (2007). 
 
Hörnstenen ”engagerat ledarskap” handlar om både engagemang och ledarskap. Att ledare 
fungerar som föredömen och behöver vara både tydliga och trovärdiga i sin kommunikation 
för att få till ett offensivt kvalitetsarbete, det har forskning visat vid upprepade tillfällen 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Även Sörqvist (2012) trycker på vikten av ett engagerat 
ledarskap för att få ett fungerade förbättringsarbete. Det har visat sig att när 
förbättringsarbeten har misslyckats kan man ofta härleda det till brister i ledning och chefers 
engagemang. Ett aktivt och synligt ledarskap som har fokus på verksamhetsutveckling är en 
förutsättning för att lyckas (Sörqvist, 2012). 
 
Hörnstenen ”ständiga förbättringar” ska genomföras med hjälp av tydliga systematiska 
modeller. För att lyckas med ett förändringsarbete i en verksamhet eller organisation krävs tre 
olika, fungerande dimensioner; 

• Delaktighet och kunskap om förändring hos chefer och medarbetare 



 
 

9 
 

• Infrastruktur t.ex. en modell för förbättringsarbetet som innehåller ett antal steg som 
man följer. Stegen kan vara att identifiera brister eller problem, förstå dem, lösa dem 
och sedan genomföra och stabilisera 

• Användning av effektiva och användbara metoder och verktyg. 
 
Thylefors (2012) menar att förändringsprojekt oftast initieras av ledning eller politiker och 
endast vart tionde initiativ kommer från medarbetare. För att lyckas med förändring är det en 
förutsättning att närmaste chef är involverad och drivande och att det finns ett engagerat 
ledarskap. Styr och ledningsmodeller i den offentliga sektorn har utmaningar som inte finns i 
den privata företagarvärlden. 

2.1.2 Styr och ledningssystem 
När människor ska utföra uppdrag och arbetsuppgifter som är så pass krävande att de 
anställda behöver grupperas, ledas på olika sätt för att uppnå effektivitet och måluppfyllelse 
handlar det om att besvara två frågor; hur får man människor att göra rätt saker och hur får 
man människor att göra rätt saker bra? Storey och Salaman (2012) De menar att för att lyckas 
med detta ska olika arbetsinsatser samordnas och prestationer ska leva upp till organisationens 
strategiska mål. Det krävs en prestationsstyrning, menar Storey och Salaman (2012). De 
fortsätter med att definiera prestationsstyrning som ett verktyg för chefer när de ska värdera 
de mänskliga insatserna och hur de bidrar till organisationens effektivitet   
 
Bakka et al. (2006) menar att hierarkin i organisationen kan ses som en löst kopplad 
styrningskedja. I alla led i hierarkin finns dubbla roller. När styrningen går via de hierarkiska 
nivåerna kan det finnas risker för viss styrningsförlust i varje led. Det ger en anledning till 
behovet av att utveckla effektivisera styrningsinstrument. När många arbetar tillsammans 
uppkommer ett behov av att utforma regler, olika arbetsprocesser och mål. 
 
Bakka et al. (2006) beskiver att organisationer är öppna och miljöberoende system. För det 
första består de av många olika komponenter som interagerar och för det andra ska de 
analyseras i förhållande till omvärlden. Omvärlden ger input som bearbetas och ger output. 
Omvärlden ger positiv eller negativ feedback. ”Den visar att en modern organisation är 
omgiven av en krets av intressenter, som kan stå i mer eller mindre tät förbindelse med 
organisationens struktur, kultur och processer. Det är svårt att dra skarpa gränser mellan 
organisation och omvärld.” (Bakka et al., 2006, s. 34). Därför är det en viktig att högsta 
ledning skapar en gemensam vision för hela organisationen och dess framtid. Visionen bryts 
ned i långsiktliga mål. Hur organisationen ska nå målen formuleras i strategier och 
kvalitetsutveckling är centralt för detta arbete (Bergman & Klefsjö, 2007). Författarna 
fortsätter med att organisationen behöver klargöra varför organisationen finns till och vilken 
roll den har på marknaden eller i samhället, vilket sedan beskrivs i en verksamhetsidé.   
 
När det gäller offentlig sektor ingår det som en del av vårt samhällssystem och har en politisk 
styrning (Thylefors 2012). Den politiska styrningen inbegriper tre styrsystem som är beroende 
av varandra och dessa är, ekonomiska, juridiska och det ideologiska. Offentlig verksamhet ger 
viss service utan vinstintresse, de är underordnad politisk kontroll och har en finansiering som 
innebär ett styr och kontrollinstrument för politikerna (Thylefors 2012). Detta påverkar styr 
och ledningssystemet för organisationen på flera sätt menar Thylefors (2012) då samspelet 
mellan politiker och tjänstemän är påtagligt.  
 
Ledningens kontroll kan betraktas som en process bestående av sociala och interaktiva 
egenskaper och dessa kan upplevas som positivt eller negativt.  Balanserat styrkort är ett annat 
exempel som innebär målstyrning av verksamheten vilket medger övervakning och ledning av 
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ett flertal styrkortsnivåer som identifierats som värdeskapande prestationsmått på det 
strategiska, taktiska, operativa och individuella nivåerna (Storey & Salaman, 2012).   
 
Det går att påverka individer, grupper och organisationer genom, direkta, subtila och 
autokratiska deltagande. När prestationer formaliseras har organisationen byggt ett 
prestationssystem. På senare år har chefer börjat framhålla önskan om mervärde, detta har lett 
fram till att större tonvikt läggs på mervärdeskapande tekniker på ledningsnivå och att mäta 
prestationen i förhållande till dessa mål överallt i organisationen (Storey & Salaman, 2012). 
 

2.1.3 Ledningskvalitet 
Franzén (2004) skiljer på det personliga ledarskapet och ledningskvalitet. Med 
ledningskvalitet menar författaren kvalitet i ledningsprocesserna. ”Ledningskvalitet i 
organisationen (hög eller låg) bildar alltså det ramverk som ger cheferna förutsättningar att 
utöva sitt personliga ledarskap” (Franzén, 2004, s. 128). 

En god ledningskvalitet hjälper mellanchefen att utföra sitt uppdrag och därför bör 
mellanchefen aktivt påverka utvecklingen av ledningskvaliteten I stora organisationer 
sammanfattas ledningskvalitet i en ledningspolicy och mål. Bedömningen av 
ledningskvaliteten utgår från om organisationens grundläggande värderingar är klart uttryckta, 
om kunskap om vem som är kunden och vilka behov kunden har, om ledare utses till alla 
nivåer med hög kvalitet med god utvecklingspotential och om medarbetarna har rätt 
kompetens i dag och i morgon (Sörqvist 2012). 

En ledningsgrupp kan definieras som ett antal personer som arbetar i grupp för att 
effektivisera ledningen för den gemensamma verksamheten (Thylefors 2012). Ledningen ska 
komplettera och förstärka det individuella ledarskapet och inte ersätta den. Ledningsgruppen 
ska ge enskilda ledare styrka att agera på egen hand. Ledningsgruppens funktion är att; 
förstärka och underbygga beslutsfattandet, styra upp verksamheten gentemot uppsatta mål, 
öka kraften i genomförandet av beslut, utgöra ett forum för information samt ge ensamma 
chefer feedback och gemenskap. Thylefors (2012) poängterar att ledningsgruppens uppgift är 
att koncentrera sig på problem med en hög faktor av osäkerhet. 

Ledningen består av praktiska människor som vill uppnå praktiska resultat och deras beteende 
genomsyras av positiv inställning till handling, menar Storey och Salaman (2012).  
Ledningsgruppen är vanligtvis inte tolerant till dubbeltydighet, trots att de lever i en värld som 
är problematiskt. Strukturen på olika nivåer och enheter gör att information inte når fram. 
Efter flera år av arbete med att utveckla processer och rutiner för att uppnå driftsäkerhet och 
god kvalitet är det viktigt med förvaltning. Tyvärr kan detta skapa hinder för nya innovationer. 
Detta leder till ett enkelt lärande som kommer att ge konsekvenser för kvalitetsledning (ibid.). 
För att ledningen ska veta att organisationen är på rätt väg mot sina mål och att arbetet med att 
ta sig dit sker effektivt och med kvalitet finns det behov av att analysera verksamheten. Det 
finns program för att underlätta och få struktur för detta arbete och några är utmärkelsen 
svensk kvalitet och några internationella motsvarigheter är till exempel EFQM (The European 
Foundation for Quality Management) och Malcom Baldridge National Quality Award 
(Sörqvist 2012). Inom offentlig sektor genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) finns 
kommunkompassen som är en objektiv utvärdering av kommunens kvalitet gällande 
demokrati, verksamhet, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Varje år delas pris ut till årets 
kvalitetskommun och år 2013 vann Örebro kommun (http://www.skl.se).  
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2.2 Ledarskap 
När chefer utövar ledarskap innebär det en påverkansprocess som syftar till att påverka och 
underlätta de gemensamma uppgifterna i organisationen (Yukl & Kaulio, 2012). Ledningens 
engagemang är en förutsättning för att organisationen ska lyckas och ledarskapet behöver vara 
föredömen med en trovärdighet och tydlighet i kommunikationen (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 

Chefens arbete utgörs av fyra grundläggande processer; att fatta beslut, att påverka, att 
utveckla, att upprätthålla relationer och att utbyta information. De fyra kategorierna 
sammanfaller vid vissa tillfällen. Arbetet är av naturen hektiskt, varierande, splittrat, reaktivt, 
oorganiserat och politiskt. Alla chefer har olika krav, begränsningar och val att förhålla sig till 
och det ser olika ut bland annat beroende på vilken nivå i organisationen chefen verkar på, 
även relationsmönster, arbetsmönster och utsatthet ser olika ut beroende på nivån (Yukl & 
Kaulio, 2012). Här nedan fortsätter teori kring ledarskap utifrån nivåer, gränsyter, strategiskt 
och deltagande ledarskap. 

2.2.1 Ledarskap i hierarkin 
I föregående stycke har konstaterats att det strategiska ledarskapets funktion ser lite olika ut 
på de olika hierarkiska nivåerna och att samarbetet dem emellan är ytterst viktigt. Om det 
finns en svag länk i de hierarkiska nivåerna kan antas att organisationen tappar styrkraft. I 
vilken grad ledaren påverkar ökar med nivån men oavsett nivå påverkar ledare som allierat sig 
med att stödja strategin organisationens resultat positivt. O'Reilly et al. (2009) menar att 
ledare på samtliga nivåer har i uppdrag att; formulera vision för enheten, ange en strategisk 
inriktning, definiera mätbara mål, arbeta efter strategin, anpassa belöningssystem, motivera 
underordnaden och att effektivt hantera förändringsmotsstånd. 
 
Yukl och Kaulio (2012) beskriver tre nivåer av chefer; chefer på högsta ledningsnivå, mellan 
chefer och chefer på lägre nivåer. Franzén (2004) lyfter fram samma nivåer men påpekar att i 
en stor organisation finns det fler nivåer av mellanchefer. Chefer på högstaledningsnivån har 
ett ledningsperspektiv på 10-20 år. De har breda maktbefogenheter, utarbetar långsiktiga 
planer, formulerar grundprinciper, förändrar och tar initiativ. Deras ansvar är större än på lägre 
nivåer, de sätter mål och väljer strategi för att nå dem, skapar organisationsstruktur och 
fördelar resurser. Rollen som resursfördelare, talesperson och galjonsfigur har visat sig 
upplevas viktig så även de externa relationerna och nätverken.  

 

Den högsta ledningsnivån förväntas hantera övergripande och långsiktliga frågor. Ett dilemma 
på denna nivå är att frågorna är många och ryms inte alltid under utsatt tid. Akuta problem 
och turbulens drar uppmärksamheten från långsiktliga resultat och strategier. Även på 
mellanchefsnivå återfinns samma fenomen (Thylefors, 2012). Smith, Binns och Tushman 
(2010) menar att den högsta ledningen har ett viktigt uppdrag i att översätta de komplexa 
paradoxerna inom styrmodellen för chefer på nivån under. Den högsta ledningen har 
inflytande eller beslutsmandatet och de bör fokusera på paradoxerna och komplexiteten vilket 
då möjliggör för nivåerna under att fokusera på att skapa förståelse för sammanhang genom 
en stark kultur som kan hantera dessa spänningar.   
 
Chefer på mellannivå har ett ledningsperspektiv på två till fem år. Uppdraget handlar om att 
tolka och implementera grundprinciper och framtagna program. Ett dilemma som 
mellanchefer har är att i teorin är alla överens om att ledningsgruppen är till för att leda hela 
verksamheten men praktiskt ser cheferna själva att de är ansvarig för sina delar. Samtidigt 
finns en acceptans att det är högsta chefer som är den ytterst ansvarige. Cheferna i 
ledningsgruppen konkurrerar delvis om samma resurser. Det är inte ovanligt att 
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mellancheferna, var och en, kör sitt eget lopp. De kan vara aktiva på mötena men mörkar sin 
egen verksamhet och lyfter sällan egna frågor. Skälen till detta kan vara många men två har 
identifierats, att chefen vill jobba på och sätta sin egen prägel på verksamheten och det andra 
är att chefen vill framstå som duktig och problemfri (Thylefors, 2012). 
 
Chefer på lägrenivåer har ett kortsiktigt perspektiv, från två veckor till två år. Deras arbete 
handlar om specifika mål, mindre komplexa problem som ska struktureras och koordinera 
samt se om arbetsprocedurer kan förenklas. Chefer på denna nivå har mindre bestämmandrätt 
och förväntas rådgöra med överordnad innan beslut fattas. De tenderar ägna sig åt tekniska 
frågor, bemanning, schemaläggning och övervakning av arbete (Yukl & Kaulio, 2012). 
 

Ledarens formella placering i organisationen bär med sig resurser, förväntningar och legitim 
auktoritet (Svenningsson & Alvesson, 2012). Bakka et al. (2006) menar att placeringen skapar 
förutsättningar för informationshantering. Ledaren blir ett slags nervcenter för 
informationsutbytet där själva placeringen mitt i informationsströmmarna blir en viktig 
förutsättning för ledarens maktställning. Mellanchefen finns i organisationens centrum med 
relationer både uppåt, nedåt, utåt mot omvärlden och inåt mot organisationen (Franzén, 2004). 
 
Orsaken till att ledarskapet ändå skiljer sig åt mellan nivåerna, menar DeChurch, Hiller, 
Murase, Doty och Salas (2010) beror på tidsaspekter, gränssnitt, ledarens interaktion och 
samordning. 

• Tidsperspektiven skiljer sig åt på de olika nivåerna, dvs. den högstaledningens 
planering är mycket långsiktig, mellannivåns lite kortare och den operativa 
nivåns har en endast en framförhållning på cirka 3 månader.  

• Gränssnitt mellan nivåerna skiljer sig där den lägsta nivån gränsar till andra 
enheter internt inom organisationen och på högre nivåer finns flera gränssnitt 
både internt och externt. 

• Hur det dagliga arbetet genomförs och samordnas skiljer sig utifrån om 
ledarens interaktion är direkt eller indirekt. 

• Samordningen på lägre nivåer i organisationen är direkt medan den på högre 
nivåer oftare är indirekt.  

2.2.2 Gränsytor i ledarskapet 
Interaktionen mellan den högsta ledningen (TMT; Top Management Team) och chefsnivån 
under (MM; Middle Manager) i det gemensamma strategiska ledarskapet är viktigt för att 
organisationen ska prestera med hög kvalitet. Hur det strategiska arbetet rör sig mellan de 
hierarkiska nivåerna och hur gränsytorna ser ut och fungerar blir då intressant att titta närmare 
på. Just gränsytan mellan TMT och MM är ett område där forskningen har skett utifrån två 
olika banor, antingen hur strategin ska utformas eller hur den ska implementeras. Kopplingen 
mellan formuleringen och implementeringen och hur samspelet ser ut dem emellan har inte 
ägnats mycket tid till menar Raes et al. (2011) som specifikt har tittat på gränsytorna i 
ledarskapet. 
 
Raes et al., (2011) menar att relationen mellan högsta ledningen och mellanchefer skiljer sig 
från ledare och följare på lägre nivåer på tre områden; 

• De behöver processa en ström av ostrukturerad information och hitta lösningar där 
orsak och verkan av lösningarna är oklara. Denna osäkerhet medför att 
högstaledningen och mellanchefen tillsammans behöver skapa mening. Det kräver 
större självständighet än på lägre nivåer. 

• Högsta ledningen och mellanchefer jobbar sida vid sida med frågeställningarna 
samtidigt som mellanchefen har en dubbel roll i att även representera resten av 
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organisationen. Här finns potentiella konflikter, dels mellan högsta ledning och 
mellanchef dels inom mellancheferna. Detta finns inte på samma sätt på läger nivåer. 

• Högsta ledningen och mellanchefer utgörs av två funktioner som tidsmässigt är 
mycket uppbokade. De praktiska möjligheterna för dem att mötas är färre än för andra 
nivåers ledare. De gånger de träffas behöver vara kvalitativa. 

 
Traditionellt har uppdraget som mellanchef handlat om att tolka visioner och strategier, 
implementera dem och företräda ledningen, som en länk mellan hierarkierna i organisationen. 
En viktig del har varit att kommunicera både uppåt och nedåt, detta som en del av styrningen. 
Tyngdpunkten i uppdraget har legat på resultatansvar och samordning. Franzén (2004) slår 
fast att ”Ett väl utfört uppdrag som mellanchef har stor påverkan på verksamheten, och dess 
resultat och skapar mervärde för medarbetaren och kunder, patienter, medborgare och alla 
andra intressenter” (Franzén, 2004, s.10).  

Rollen som mellanchef handlar till hälften om ”kommunikation, anpassning, förhandling, 
kompromisser och smidighet, och till andra hälften av självständighet, drivkraft och 
integritet” menar Franzén (2004, s. 12). Mellanchefen behöver använda sin erfarenhet för att 
kliva fram och också föreslå och driva utveckling. På alla nivåer i en verksamhet krävs 
självständigt ansvartagande och initiativkraft (Franzén, 2004 och Thylefors, 2012). Raes et al. 
(2011) uttrycker tydligt MMs (chefsnivån under högsta ledning) behov av initiativkraft och att 
kliva fram men lyfter även fram vikten av att aktivt bygga upp en nära kontakt med TMT 
(högsta ledning).  

Franzén (2004) lyfter fram skillnader mellan första linjens chef och mellanchefen och menar 
att mellanchefens uppgift är att hela avdelningen präglas av ett professionellt chefskap. 
Mellanchefens tanke kan inte heller stanna vid cheferna utan måste gå ett steg till och tänka 
över deras chefskap och hur de kan göra ett bra jobb via sina medarbetare. De mål som 
mellanchefen ger sina chefer ska leda till att utveckla deras ledarskap. Deras uppdrags fokus 
handlar i första hand om att utveckla och skapa en motiverande miljö för medarbetare.  
 
Raes et al. (2011) har tagit fram en modell som bland annat beskriver gränssnittet mellan 
TMT och MM, se bild 2.2 nedan. TMT och MM har perioder av kontakt dem emellan och 
perioder då de inte har kontakt. Under perioder de inte möts agerar de utifrån antaganden, 
förväntningar och roller. Det som händer under perioder av kontakt påverkar det som händer 
under perioder utan kontakt. När det fungerar bra överbryggas perioder av kontakt de perioder 
utan kontakt vilket leder till en nära kontakt mellan strategins formulering och dess 
implementering. Är perioder av kontakt mycket få eller av dålig kvalitet, kommer parterna att 
röra sig åt olika håll, förespråka olika tillvägagångssätt och kanske t.o.m. motarbeta varandra. 
Detta resulterar i dålig matchning mellan formulering och implementering av strategin. 
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Bild 2.2 En bild av The Interface Model of the Top Management Team (TMT) and Middle Managers (MMs) 
Raes, Heijltjes, Glunk och Roe (2011, s. 110) 

 
Gränssnittet mellan TMT och MM har två funktioner, menar Raes et al. (2011), dels att 
upptäcka diskontinuiteter i omgivningen och dels att hantera stabilitet och förändring.  

• I omvärldsbevakningen tolkar och filtrerar TMT och MM information från sina olika 
perspektiv, exempelvis från marknad, kunder, leverantörer och politik. När de utbyter 
information med varandra finns en möjlighet att upptäcka förändringar och rörelser i 
omvärlden som har betydelse för det strategiska sammanhanget. Raes et al. (2011) 
kallar detta för att upptäcka diskontinuiteter.  

• Stabilitet och förändring samexisterar i alla organisationer och att hitta rätt balans i 
den nya strategi mellan kontinuitet och förändring ska ske genom den information som 
TMT och MM var för sig bidrar med.  

Att TMT och MM har få tillfällen att mötas får konsekvenser för strukturen kring gränssnittet 
dem emellan, menar Raes et al. (2011): 

• Deras relation präglas av tider av kontakt och tider utan.  
• De tider då de möts är viktiga för den strategiska funktionen i gränssnittet att upptäcka 

diskontinuiteter i omgivningen och att hantera stabilitet och förändring.  
• Tider då de möts ger också en funktion att samordna och anpassa beteende hos 

varandra inför tider då de inte möts.   
Kombinationen av få tillfällen att träffas och den inneboende komplexiteten i den strategiska 
processen och den speciella funktionen som gränssnittet dem emellan utgör ställer tydliga 
krav på kvaliteten på relationen mellan TMT (den hösta ledningen) och MM (nivån under 
högsta ledning) och på förmågan att hitta varandra efter perioder utan kontakt. 
 
Under tider då de möts är det viktigt att det finns ett kvalitativt informationsutbyte och en 
ömsesidig påverkan. För att lyckas krävs att TMT och MM använder sig av en 
förhandlingsform som är intressebaserad istället för positionsbaserad samt kognitiv 
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flexibilitet. Kognitiv flexibilitet innebär att informationsutbytet mellan TMT och MM präglas 
av reflektion, att granska information, att ta olika perspektiv, att vara öppen för att lyssna, att 
kunna ändra sig och att utveckla en större förståelse (ibid).  
 
För att få en dynamisk process krävs ett engagerat, deltagande ledarskap från TMT och ett 
aktivt engagemang från MM. Kognitiv flexibilitet påverkar kvaliteten i strategiskt 
beslutsfattande. TMT och MM kan påverka den kognitiva flexibiliteten genom att uttryckligen 
be om information, både förväntad och inte förväntad information och att inbjuda till kritiskt 
granskande. Kvaliten på det strategiska beslutet kommer att vara bättre när MM:s bidrag av 
information införlivas i utformningen av besluten (Raes et al., 2011). 

2.2.3 Strategiskt ledarskap 
Alla chefer behöver ha ett stort engagemang i verksamhetsens strategiska arbete. De 
strategiska arbetsuppgifterna finns på alla organisations nivåer. För ett gott strategiskt 
ledarskap krävs att ledaren kan förhålla sig till de paradoxer och dilemman som uppgifterna 
innebär. Den skickliga ledaren finner svaren genom smart samordning av möjligheter, val och 
inom situationens kontext (Storey & Salaman, 2012). 

Davies och Davies (2010) sorterar in uppgifterna i det strategiska ledarskapet i fem 
dimensioner och menar att utmaningen ligger i att utveckla dessa både långsiktigt och 
kortsiktigt. Författarna menar att i det strategiska ledarskapet ingår:  

• Utveckla det strategiska och organisatoriska processerna  
• Utveckla kultur och värdegrund  
• Leda och utveckla människor 
• Utveckla nyckelkompetenser för organisationen 
• Utveckla nätverk  

 
De olika chefsnivåerna kommer med olika bidrag till det gemensamma strategiska arbetet i 
organisationen. Den högre ledarskapsnivån tar fram strategin och de lägre nivåerna arbetar 
med att översätta den och sprida information i organisationen. Ska det bli kvalitet i både 
formulering och implementering av strategin behöver de olika chefsnivåerna samarbeta, 
menar Raes et al. (2011).  
 
Ska det strategiska arbetet bli effektivt behöver den högre ledningen förse lägre chefsnivåer 
med empowerment. Begreppet empowerment innebär att ledarens beteende påverkar 
underordnade individers naturliga motivation och tilltro till sin egen förmåga och gör att 
upplevelsen av maktlöshet minskar och upplevelsen av meningsfullhet ökar (Yukl & Kaulio, 
2012). Alla ledares starka engagemang för organisation, uppgift och utförande, höga 
initiativtagande, nytänkande och lärande gynnar det strategiska arbetet i organisationen. 
Empowerment i ledarskapet blir en förutsättning för att lyckas (Carmeli, Schaubroeck, & 
Tishler, 2011).  
 
O'Reilly et al. (2009) menar att den högsta ledningen blir beroende av lägre chefsnivåer när 
strategin ska implementeras. Ledare på lägre nivåer måste lägga resurser på implementeringen 
genom att bl.a. jobba med medarbetarnas motstånd och visa på vilka fördelar den nya 
strategin har utifrån medarbetarnas intresse att möta kund. Förändringsprocessen i sig skapar 
utmaningar för mellanchefen eftersom den både är en dynamisk kraft som är löftesrik och 
positiv samtidigt som den är hotfull, obehaglig och negativ. Möjlighet och motstånd 
samexisterar och är något som mellanchefen måste kunna hantera. Paradoxen detta innebär 
bär på drivkrafter till förändring, menar Storey och Salaman (2012).  
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Högsta ledningen behöver använda den ”nya” informationen som mellanchefer bär med sig 
till ledningen för att problematisera och jämföra med den gamla kunskapen som de har menar 
Storey och Salaman (2012). De fortsätter med att när ledningen gör det och involverar 
mellancheferna i det strategiska arbetet påverkar det resultatet positivt för hela organisationen. 
Implementationen påverkas av i vilken utsträckning högsta ledningen upplever konsensus 
kring strategin men också av interaktionen mellan högsta ledningen och mellanchefer. Ska en 
ny strategi resultera i bättre resultat är det viktigt att både högsta ledningen och 
mellanchefsnivån kommunicerar strategin på ett effektivt sätt och aktivt agerar för att säkra 
implementationen (O'Reilly et al., 2009).  
  
När mellannivån inte stödjer strategin finns risk att implementationen inte lyckas. O'Reilly et 
al. (2009) menar att om inte alla chefsled är lika effektiva kan den ena nivån kompensera för 
den andra. En effektiv lägre nivå av ledare som inte stöder strategin kan också betyda att 
organisationen heller inte använder den.  Raes et al. (2011) menar att när samarbetet mellan 
TMT och MM inte fungerar kommer nivåerna att röra sig åt olika håll, förespråka olika 
tillvägagångsätt och kanske t.o.m. motarbeta varandra. Detta resulterar då i dålig matchning 
mellan formulering och implementering av strategin. Högsta ledningens effektivitet är 
avhängig av hur de använder sina underordnade chefer. Om högsta chefen endast ser sina 
chefer som enskilda individer som leder en mindre enhet och inte som en del av sitt eget 
ledarteam är högsta chefen mindre benägen att utveckla grupprocesserna och bygga teamet. 
Detta leder då till att ledningsgruppen inte får tillgång till sin fulla potential vilket också 
resulterar i att prestationen försämras (Carmeli et al., 2011). 
 
En av det strategiska ledarskapets utmaningar är att strategierna som ska tas fram påverkas 
både hierarkiskt och vågrät eftersom det skapas alltmer komplexa affärsmodeller som ska 
överbrygga spänningar. I stället för att välja mellan två alternativ bör diskussionen istället 
handla om hur organisationen kan dra nytta av båda alternativen, menar Smith et al. (2010). 
Ledningsgrupper som lyckas med att utnyttja, bearbeta och utforska strategierna visade ett 
mönster av dynamiskt beslutsfattande, de behåller en balans mellan olika behov och agenda, 
de är mer flexibla och flyttar sina resurser snabbt för att kunna hantera unika behov inom 
organisationen. De visar sitt stöd för organisationens vision och lyckas även hålla fast vid 
olika verksamheters mål (ibid). 

2.2.4 Deltagande ledarskap 
Ska samarbetet mellan TMT och MM fungera och resultera i hög kvalitet i både formulering 
och implementering av strategin krävs ett deltagande ledarskap, menar Raes et al. (2011). Den 
högsta chefen behöver sätta högt värde på mellanchefens information, regelbundet söka 
interaktion och använda den till att basera de strategiska formuleringarna på. Kognitiv 
flexibilitet och en intressebaserad förhandlingsmodell är verktyg som framgångsrikt kan 
användas i det deltagande ledarskapet (ibid). 
 
Den deltagande ledarskapsteorin handlar om hur ledaren arbetar för att involvera 
medarbetaren i beslutsfattandet. Yukl och Kaulio (2012) beskriver tre metoder för detta: 

• Ett där ledaren konsulterar medarbetare innan beslut fattas.  
• En andra metod är att ledaren samlar medarbetarna för diskussion och för att sen 

gemensamt fatta beslut.  
• Den tredje metoden är att ledaren delegerar befogenhet och ansvar till en eller flera 

medarbetare att besluta om visa sakfrågor. 
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Raes et al. (2011) lyfter fram tre fördelar med deltagande ledarskap; 
• När högsta chefen visar ett deltagande ledarskap och en öppenhet gör det att 

mellanchefen reagerar med att förse högsta chefen med mer information och blir villig 
att ta ett ansvar i arbetet med att formulera strategin. 

• När högsta chefen visar större intresse för informationen från mellanchefen kommer 
det att resultera i att antalet möten dem emellan ökar.  Att de träffas oftare kommer att 
öka den kognitiva flexibiliteten.  

• Användingen av tiden blir mer effektiv eftersom högsta chefen i sitt deltagande 
ledarskap är mer aktiv i att fråga efter informationen istället för att vänta in den. 

Det deltagande ledarskapet har många positiva effekter och Yukl och Kaulio (2012) nämner 
fyra: beslutskvalitet, acceptans för beslut, tillfredsställelse med beslutsprocessen och ökad 
kunskap hos deltagarna. Beslutskvalitet i beslut ökar om medarbetarna som berörs får vara 
med i beslutsprocessen, förutsatt att gruppen har information som ledaren inte har. Tillit till att 
ledaren värdesätter och använder gruppens bidrag behöver också finnas. Beslutskvaliteten 
ökar förutsatt att ledarens och gruppens mål och prioriteringar inte är motstridiga (Yukl & 
Kaulio, 2012). Medarbetare som deltar i beslutsfattandet presterar bättre menar även Carmeli 
et al. (2011). Acceptans för beslut ökar om medarbetaren varit delaktig i beslutet. Förståelsen 
för varför beslutet tas och hur det påverkar ökar vilket gör att eventuell rädsla inför förändring 
minskar. Att få uttrycka sin oro och vara med och påverka utgången skapar motivation och 
motvillighet kan förändras. De positiva effekterna förutsätter att gruppen uppfattar beslutet 
som rimligt (Yukl & Kaulio, 2012).  
 
Tillfredsställelse med beslutsprocessen infinner sig när en människa får utrycka sin ståndpunkt 
innan beslut tas. Individen upplever att de blir behandlade med respekt och värdighet oavsett 
hur stor påverkat det har. De känner större tillfredsställese med beslutsprocessen och upplever 
sig rättvist behandlade. De positiva effekterna förutsätter att gruppen uppfattar att de inte 
blivit manipulerade. Ökad kunskap hos deltagarna blir en effekt när medarbetare deltagit i ett 
komplext beslut som ger en bra känsla hos individen och självförtroendet stärks. Störst effekt 
ger det om ledaren coachar och uppmuntrar under svåra delar i processen (ibid.). 
 
Deltagande ledarskap påverkar också medarbetarens upplevelse av empowerment. 
Medarbetare och grupper som leds av en ledare som själva upplever en hög grad av 
empowerment presterar bättre, är mer proaktiva, har högre arbetstillfredsställelse och har i 
högre grad varit lojal mot organisationen (Carmeli et al., 2011). 
 
Ledare spelar en stor roll för att odla effektivitet och det kan de göra genom att få 
medarbetarna att tro på sin egen förmåga att lyckas. Carmeli et al. (2011) menar att en ledare 
som själv upplever en hög grad av empowerment påverkar gruppen på tre sätt: 

• Uppmuntran: ledaren ingjuter självförtroende om att gruppen kan klara utmanande 
uppdrag. Ledarens förtroende uppmuntrar dem att tro på sin kapacitet fullt ut. 

• Beteendet av samverkan: Ledarens inkluderande och samverkande sätt uppmuntrar 
medarbetarna att vara lojala gruppens gemensamma mål.  

• Kommunikation: ledaren påminner ständigt om vikten av samarbete vilket också ökar 
samarbetet i gruppen.  

2.3 Kommunikation 
Kommunikation är ett ämne som återkommer i arbetet och den teoretiska översikten ovan och 
Bergman och Klefsjö (2007) menar att ledarskapet handlar till den största delen om 
kommunikation. Ledarskapet handlar om att förklara, beskriva och argumentera och det 
handlar om att skapa delaktighet och förståelse, bland annat för den strategiska styrningen i 
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organisationen. De hierarkiska nivåerna innebär ofta att information kan ha stora svårigheter 
att nå fram (Storey & Salaman, 2012). Tubbs (2010) menar därför att en av de viktigaste 
ledningsfunktionerna i en organisation är att skapa ett system för kommunikation och lyfter 
fram nedåtgående-, uppåtgående- och horisontell kommunikation. 
 
Nedåtgående kommunikation är kommunikation som är initierad från ledningen och riktar sig 
till medarbetarna, uppifrån och ned. Den högsta ledningen når ända ut i organisationen med 
budskapet. Positiva effekter med nedåtgående kommunikation är att informationen når alla 
medarbetare på samma sätt och filtrerars inte genom olika budbärare (Tubbs, 2010). 
 
Uppåtgående kommunikation är kommunikation som är initierad från medarbetarna och riktar 
sig till ledningen, nedifrån och upp. Den har flera olika viktiga och positiva funktioner. 

• Den förser ledarskapet med viktig information för att basera sina beslut på 
• Det hjälper medarbetarna att lätta på trycket 
• Det ökar medarbetarens känsla av delaktighet i verksamheten 
• Det blir ett sätt att mäta effektiviteten på neråtgående kommunikation 
• Bidrar till att nedåtgående informationen blir bättre i framtiden 

Det är viktigt för ledningen att bjuda in till denna sorts kommunikation, att ha en öppen dörr 
till medarbetarna och vara närvarande (Tubbs, 2010). 
 
Horisontell kommunikation innebär dialog och utbyte av information mellan avdelningar som 
befinner sig på samma nivå eller har arbetsuppgifter med beröringspunkter. Koordination 
mellan olika avdelningar är nödvändigt för att verksamheten ska vara effektiv. Om man inte 
lyckas är risken stor att en avdelning löser problem som redan är löst på en annan avdelning, 
man uppfinner hjulet en gång till. Fördomar om andra avdelningar och konkurrens kring makt 
och resurser kan medföra att avdelningar undviker horisontell kommunikation och därmed 
missgynnas verksamheten som helhet. Att hitta vägar för tvärfunktionell kommunikation är en 
framgångsfaktor för hela verksamheten (Tubbs, 2010). 
 
En ledningsgrupp kan ses som en tvärfunktionell grupp, där chefer från olika delar i 
verksamheten möts och samtalar om helheten. Genom att utbyta värdeful information, 
samarbeta och ta gemensamma beslut exponeras ledningsgruppens medlemmar för olika 
åsikter och har bättre förutsättningar att skapa förståelse från komplex information.  När 
ledningsgruppen tror på sin egen förmåga skapas större ansträngningar och uthållighet i den 
gemensamma strävan. Detta leder till utmärkta strategiska beslut, menar Carmeli et al. (2011). 
 
Kommunikation är inte oproblematiskt. Den stora mängd varierande information som 
ledningsgruppen får till sig kan också leda till att det blir svårt att urskilja väsentliga signaler. 
Det kan resultera i att det uppstår tendenser till ett passivt mottagande och effektiviteten går 
ned. Samtidigt som ledningsgruppen kan konstatera att de får en stor mängd information kan 
de ändå uppleva en informations- och kunskapsbrist inför viktiga beslut. Storey och Salaman 
(2012) beskriver detta som en paradox och menar att det finns delar av organisationens 
karaktär och prioriteringar som hindrar kommunikation och samarbete mellan olika 
avdelningar och enheter, trots att informationen har leverats. 
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs först viktiga begrepp inom metodteori och därefter beskrivs arbetets 
tillvägagångssätt.  

3.1 Vetenskapliga synsätt och ansatser 

3.1.1 Vetenskapliga synsätt 
Litteraturen beskriver två vetenskapsideal, dels det positivistiska och dels det hermeneutiska. 
Det positivistiska vetenskapsidealet handlar om att ta reda på ren fakta, det som går att 
observera. Positivismen menar att något som inte går att kontrollera heller inte ska påstås 
(Bryman, 2009, Hartman, 2006 och Wedin & Sandell, 2004).  
 
Det hermeneutiska vetenskapsidealet handlar i huvudsak om tolkning av texter men även av 
människor. Målsättningen är att förstå mening, avsikt och ändamål med det som studeras. 
Förståelsen växer fram genom ett växelspel mellan delarna och helheten och processen kallas 
för den hermeneutiska cirkeln (Bryman, 2009, Hartman, 2006 och Wedin & Sandell, 2011). 
Forskarens förförståelse påverkar också tolkningen. ”De enskilda orden i en mening påverkar 
meningens innebörd, men när helheten börjar klarna påverkar den också innebörden i de 
enskild orden” (Wedin & Sandell, 2004, s.16).  

3.1.2 Ansatser 
Logiken i hur forskare kommer fram till sina slutsatser kan ha en induktiva eller deduktiva 
ansats. Induktiv ansats innebär att forskaren härleder slutsatser från empiriska erfarenheter 
som generaliseras. Uttalande utifrån ett stort antal observationer där samtliga observationer 
tyder på samma sak innebär att ny teori har genererats (Backman, 2008, Bryman, 2009, 
Hartman, 2006 och Wedin & Sandell, 2004). 
 
Hartman (2006) beskriver två typer av induktion; analytisk- och interaktiv.  Den analytiska 
induktionen är den traditionella och innebär att forskningsarbetet är linjärt och går från 
planering till insamling till analys. I den interaktiva induktionen sker datainsalning och 
datanalys omväxlande. Datamaterialet som växer fram påverkar under arbetets gång. 
Utgångsfrågan kan komma att formuleras om utifrån hur arbetet utvecklas och hur 
datamaterialet ger forskaren nya teoretiska idéer. Dessa nya idéer ligger sen till grund för nya 
urval, datainsamling och analys. ”Genom att på detta sätt omväxlande planera, samla in data, 
analysera fram teoretiska idéer, låta dessa idéer ligga till grund för en ny planering, kommer 
man att styra forskningsprocessen under tiden som man genomför undersökningen.” 
(Hartman, 2009, s. 290). 
 
I den deduktiva ansatsen dras slutsatser utifrån teorin. Att deduktivt härleda innebär att man 
antar att de dragna slutsatserna borde generera vissa konsekvenser. Bevisas det stämma har 
forskaren fått stöd för att teorin stämmer (Backman, 2008, Hartman, 2006 och Wedin & 
Sandell, 2004). Abduktivt angreppsätt är sammanfattande slutledning utifrån iakttagelser och 
liknar i det induktivt angreppssätt, menar Wedin och Sandell (2004). Istället för att bygga på 
redan kända delbegrepp som induktion gör, innebär abduktion att kreativt formulera helt nya 
hypoteser som inte har sin grund i någon teori, resultatet av abduktion är ofta begreppsligt 
nyskapande (Wedin & Sandell 2004). 
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3.2 Undersökningsmetoder 

3.2.1 Kvantitativ metod  
Kvantitativa forskningsmetoder har rötterna i positivismen som läger stor vikt vid objektivitet 
och reproducerbarhet. Ett traditionellt synsätt är att kvantitativa studier har en deduktiv 
inriktning som innebär att hypoteser och frågeställningar prövas med utgång i teorierna som 
sen bevisas eller motbevisas. Det är stränga krav på att faktaunderlagen ska vara verifierbara 
och forskningen strävar efter att finna allmänna lagbundenheter (Backman, 2008, Hartman, 
2006 och Wedin & Sandell, 2004).  
 
Inom den kvantitativa forskningen söks förståelse genom statistiska tekniker. Exempel på 
vanliga kvantitativa insamlingsmetoder av data enkäter, experiment och strukturerade 
intervjuer (Backman, 2008, Hartman, 2006 och Wedin & Sandell, 2004). Den kvantitativa 
analysmetoden vill förklara utifrån allmängiltiga lagar och mönster vilket också lämpar sig 
väl att beskriva med siffror och tabeller. Detta gör det lättare att skapa förståelse för hur 
kunskapen har vuxit fram, menar Wedin och Sandell (2004). 

3.2.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativa forskningsmetoder har sina rötter i hermeneutiken där tolkningen utgör själva 
kärnan. Forskaren försöker förstå innebörd och mening i olika händelser, utryck och hos 
individer. I kvalitativa studier har det traditionella synsättet en induktiv inriktning där teorin 
byggs upp utifrån de slutsatser som dras. Via hermeneutiska och fenomenologiska metoder 
tolkar forskaren materialet (Hartman, 2006 och Wedin & Sandell, 2004). 
 
Backman (2008) beskriver den kvalitativa forskningsprocessen som både flexibel och 
dynamisk som stort utrymme för variationer. Arbetet inleds med en fråga som följs av 
litteraturgranskning. Analysenhet utses som t.ex. en enskild individ eller en organisation, ett 
program eller en utbildning. Problem- och frågeformuleringen och observation sker i ett nära 
samarbete där problemformuleringen successivt utvecklas under datainsamlingen. Till en 
början har arbetet en bred problemformulering som smalnar av vart efter arbetet fortgår. 
Därpå följer analys, tolkning och som slutligen skrivs samman i en rapport. 
 
En vanlig kvalitativ form för undersökningar är fallstudie. En fallstudie innebär att undersöka 
något i sitt sammanhang där gränssnittet mellan fenomenet och kontexten inte är given. 
Studierna kan innebära att forskaren försöker förstå en persons agerande utifrån den 
individens förställningar och bilder av verkligheten. En fallstudie kan utföras på en individ, en 
grupp eller en organisation men används även på hela samhällen. Avsikten med en fallstudie 
kan variera, den kan vara beskrivande, förklarande eller undersökande. Forskaren utgår från 
en problemformulering inom ett specifikt område och söker förståelse och väljer analysenhet 
utifrån det. Intresset ligger i att försöka förstå det enskilda fallet (Backman, 2008, Bryman, 
2009, Cohen & Manion, 1997 och Wedin & Sandell, 2004).  

3.2.3 Intervju  
Det finns olika sorters intervjuer och Cohen och Manion (1997) delar in intervjuer i 
strukturerade eller ostrukturerade. De skiljer sig åt genom att den första följer en 
intervjuguide.  Wedin och Sandell (2004) menar att graden av strukturering av en intervju kan 
variera. Den mest strukturerade intervjun har en enkät med på förhand formulerade frågor. Ju 
mer strukturerad intervjun är desto mer förlorar forskaren i flexibilitet, möjligheten till 
uppföljning och fördjupning minskar och möjligheten att uppfatta nyanser.  
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Hartman (2006) menar att den ostrukturerade intervjun är vanligast i en kvalitativ studie. 
Intervjuen har en ganska fri form men för att samtalet ska hålla sig inom forskarens 
intresseområde tas en intervjuguide fram. Ordningen i intervjuguiden är viktig eftersom ”man 
måste få den intervjuade i rätt stämning” (Hartman, 2006, s. 281). Tratteknik är vanligt vilket 
innebär att frågorna är mer precisa till en början för att sedan bli mer generella. Bryman 
(2009) beskriver både ostrukturerad- och semistrukturerad intervju. Vid den ostrukturerade 
intervjun använder sig forskaren av anteckningar som minneshjälp och vid den 
semistrukturerade intervjun finns en intervjuguide med strukturerade teman som ska betas av.  

3.2.4 Fokusgrupp  
Bryman (2009) definierar att fokusgrupper är en av många kvalitativa insamlingsmetoder och 
menar att informationen från en fokusgrupp är unik utifrån en induktiv process. Wibeck 
(2000) beskriver fokusgrupp som en grupp individer vilka samlas för att diskutera ett givet 
ämne under en begränsad tid med stöd från samtalsledare. Det är fokusgruppens deltagare 
som bidrar med sina tankar och forskaren beslutar om hur materialet ska användas (Bryman, 
2009). Fern (2001) delar in fokusgrupper i tre områden, de kan vara utforskande, kliniska eller 
experimentella. Den utforskande fokusgruppen har som syfte att skapa nya idéer, samla unika 
tankar, att förklara enkätresultat, identifiera behov, förväntningar och frågor m.m. Forskaren 
kan vara ute efter en effekt, t.ex. att ta fram en policy eller strategi, eller att generera eller 
bekräfta eller skapa teori. Resultatet, som blir summan av vad varje unik 
fokusgruppsdeltagare uttryckt under fokusgruppen, stimulerar forskaren i arbetet och generar 
material att arbeta vidare med. 
 
Wibeck (2000) beskriver att samtalsledararens uppgift är att initiera diskussionen och 
introducera nya perspektiv av ämnet om det behövs. Målet med fokusgrupp är att deltagarna 
ska diskutera fritt med varandra med fokus på ämnet. Författaren fortsätter med att definiera 
tre skillnaden mellan en gruppintervju och fokusgrupp och menar att fokusgruppen;  

• är en forskningsteknik som används för insamling av data för ett visst ändamål 
• är en insamling av data genom gruppinteraktion 
• har en forskare som är den som bestämmer ämnet för samtalet 

 
När det gäller fördelar respektive nackdelar med fokusgrupper menar Bryman (2009) att det 
möjliggör för forskaren att förstå varför olika åsikter finns och att det skapar möjligheter för 
deltagarna i fokusgruppen att lyfta viktiga frågor. Fokusgrupper främjar även diskussion och 
dialog mellan oliktänkande vilket bidrar till att olika argument lyfts fram, och i fokusgruppen 
ges möjlighet för forskaren att studera hur gruppen skapar mening och förståelse. Även Cohen 
och Manion (1997) lyfter fram möjligheterna till att olika åsikter och perspektiv synliggörs i 
fokusgrupp. Den kritik som finns är att resultaten från en fokusgrupp är mycket svåra att 
kvantifiera enligt Fern (2001). Författaren beskriver att forskare ofta använder kvantitativa 
former för att presentera och sortera data från en fokusgrupp. Forskarens egen tolkning av 
fokusgruppen har stor betydelse och kan lätt påverka resultaten.  
 
Faktorer som kan påverka fokusgruppen   
När en studie ska genomföras med fokusgrupper finns det en del faktorer som kan påverka 
hur lyckad insamlingen av data blir. Det är individer som ska dela med sig av sina tankar och 
erfarenheter och deras upplevelse och känslor spelar en stor roll för resultatet. Wibeck (2000) 
beskriver tre faktorer; intrapersonella, interpersonella och miljöfaktorer. De intrapersonella 
faktorerna handlar om de mer individuella personlighetsdragen som kan komma fram under 
en fokusgrupp vilket påverkar individer i gruppen och gruppens beteende. För att en grupp 
ska fungera så bra som möjligt krävs en blandning av personer. Ett exempel på det 
intrapersonella faktorerna är när en individ är dominerande i diskussionen och tar mycket 
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plats, då är det viktigt att forskaren leder diskussionen och ser till att alla får komma till tals. 
De interpersonella handlar om hur individer påverkas av varandra. Medlemmarna har behov 
av att känna samhörighet så kallade gruppkohesion (ibid). 
 
Även om fokusgruppen är en tillfällig grupp är det ändå viktigt att medlemmarna lyckas 
identifiera sitt uppdrag och att var och en bidrar till att lyckas med uppgiften, menar Wibeck 
(2000). Upplevelsen av samhörighet ökar när medlemmarna har en liknande bakgrund, 
värderingar och erfarenheter. En diskussion som blir livlig och intressant bygger en starkare 
känsla av samhörighet. Det är en balansgång mellan positiv samhörighet och när det tippar 
över till ett grupptänkande vilket innebär att endast ett sätt att tänka är acceptabelt. Om detta 
smyger sig in kan resultaten äventyras fast det är ett intressant resultat isig om forskaren kan 
identifiera detta. En annan aspekt som ingår i det interpersonella är gruppens kompabilitet och 
det är i vilken utsträckning som medlemmarna i gruppen har liknande personliga 
karakteristiska vilka är, behov, personlighet, attityder och så vidare. Ju mer kompabilitet desto 
effektivare är gruppen att lösa uppgiften (ibid). 
 
Den tredje faktorn är det som omfattar den fysiska miljön så som storlek på rummet där 
interaktionen är mer intensiv i ett litet rum. Hur rummet är möblerat och eventuella prydnader 
kan också påverka på samma sätt som platsen i sig, om det är en främmande miljö eller att 
miljön är känd, hur medlemmarna är placerade i förhållande till varandra har även det 
betydelse för samtalets utfall (ibid). 
 
Fern (2001) lyfter fram en negativ effekt som kallas för cognitive tuning. Den påverkar 
gruppens produktivitet när en person lyssnar på andra som talar, då är kognitiva strukturer 
aktiverade som gör det möjligt att ta emot budskap. Kognitivt är individen upptagen med att 
fundera på det som sägs och sin egen relation till det. Medan denna kognitiva process pågår 
kan individen inte producera nya kreativa idéer. Individer kan inte tänka och prata på samma 
gång. Där brainstorming används till exempel kan det hända att den kreativa produktiviteten 
blockers. Orsakerna kan till exempel vara att individer blir distraherade i sin egen tankegång 
då den är upptagen med att lyssna på andra, eller att individen väntar på sin tur att få prata och 
funderar under tiden på vad den ska säga och lyssnar då inte på övriga i gruppen, och till sist 
att medan individen väntar på sin tur att få prata glömmer bort vad den vill säga (ibid).  
 
En fokusgrupp kan genomföras strukturerad eller ostrukturerad. Vid strukturerad fokusgrupp 
styr forskaren genom specifika frågor utifrån vad som ska studeras. När medlemmarna av en 
fokusgrupp mer fritt pratar utifrån ett ämne utan inblandning av forskaren, är det en 
ostrukturerad metod. När vetenskapen redogör för hur många deltagare som är bra för en 
fokusgrupp ger man inga entydiga svar. Wibeck (2000) definierar att en effektiv fokusgrupp är 
beroende av antalet medlemmar och att ett lämpligt antal är fyra till sex personer. Medan Fern 
(2001) menar att en grupp med åtta deltagare är bra men att 6-10 deltagare är acceptabel. Men 
avgörande för gruppens storlek handlar om ämnet som ska utforskas vilket både Wibeck 
(2000) och Fern (2001) är överens om. Fern (2001) kan tänka sig små grupper med fyra till 
fem deltagare när förväntningar ska undersökas i ett mindre segment. Wibeck (2000) 
beskriver den inre gruppdynamiken och fördelen med små grupper genom som till exempel 
att alla får uppmärksamhet, möjlighet till ögonkontakt, känsla av inflytande och samhörighet 
och att alla pratar samt att det är lättare att ge återkoppling till varandra inom gruppen (ibid).  
 
När fokusgrupper ska sättas ihop behöver forskaren vara medveten om hur det påverkar om 
medlemmarna är lika, homogena eller olika, heterogena. Om syftet är att skapa samhörighet 
för att utbytet av information ska underlättas rekommenderar Wibeck (2000) homogena 
grupper. Om målet däremot är att undersöka och jämföra åsikter är det att föredra olika 
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grupperingar som till exempel yrkesgrupper eller olika nivåer med homogena fokusgrupper 
inom dessa (ibid). Hur många fokusgrupper som ska genomföras är helt upp till 
forskningsfrågans komplexitet men mellan två till åtta är acceptabelt, menar Fern (2001). 
Wibeck (2000) visar på en annan faktor som är tid och resursåtgång. Varje fokusgrupp 
genererar stor mängd data som ska transkriberas och för många grupper kan ge ett ohanterligt 
material. För att studien ska kunna genomföras på ett tillfredställande sätt är tre fokusgrupper 
acceptabelt (ibid).  
 
Fern (2001) rekommenderar att vid datainsamling med fokusgrupp ska det vara två forskare 
som med olika bakgrunder ger olika tolkningar och analyser av resultatet det ger en ökad 
reliabilitet. Författaren fortsätter med att påpeka att forskaren måste vara medveten om att de 
frågor som ställs i fokusgrupp blir aldrig exakt likadant ställda när flera fokusgrupper används 
i studien. När forskaren håller sig till en standardiserad intervjuguide finns det en risk för att 
variationer i respons sjunker och även generaliserbarheten. Det finns ett inbyggt dilemma då 
forskaren försöker öka reliabiliteten genom att standardisera för då sjunker validiteten (ibid).  

3.3 Analysmetoder 
Backman (2008) menar att det insamlade datamaterialet måste organiseras, struktureras och 
tolkas. Analys och tolkningsarbetet ska leda fram till en helhetsbild och förståelse. 
Tolkningen ger mening och innebörd åt empirin och kräver både kunskap och känslighet hos 
forskaren. Analysmetoderna handlar ofta om att läsa och tänka. Resultatet växer fram i det 
växelspel som sker, där forskares förståelse skapas genom att gå mellan delarna och helheten, 
detta kallas den hermeneutiska cirkeln (Wedin & Sandell, 2004).  
 
Den kvalitativa analysen besår av två moment, menar Hartman, (2006), först att reducera 
datamaterial genom kategorisering och sen att tolka det. När materialet ska reduceras börjar 
forskaren med att söka efter begrepp som är intressanta med problemformuleringen som 
utgångspunkt. Nästa del i att reducera material handlar om att skapa kategorier av begreppen. 
Det andra momentet i den kvalitativa analysen, att tolka, är tänkt att generera ny teori. 
 

Fern (2001) menar att kvalitativa analysmetoder kan variera. Resultatet kan innebära en 
summering av diskussionerna, att teman har identifierats eller redovisas utifrån ett utvecklat 
kodsystem. Vilken typ forskaren väljer beror på hur slutinformationen ska användas. 
Uppgifterna från fokusgruppen ses som vardagskunskap och behandlas som första gradens 
konstruktion. Andra gradens konstruktion är generaliseringar som forskaren gör utifrån första 
gradens konstruktion, forskaren sorterar, grupperar och rubriksätter. Det är en subjektiv 
process. Uttryckta åsikter i fokusgruppen bildar teman som sen kodas. Under tiden som 
konstruktionen växer fram spåras även relationer mellan de olika grupperingarna (ibid). 
 
En utskriven intervju ger ett material som är enklare att analysera och är en viktig del i en 
kvalitativ undersökning, menar Bryman (2009). Ett sätt att föra över tal till skrift är 
transkribering som skapar ett material för analys. När forskarens intresse handlar om 
innehållet i samtalet räcker det med en mycket grov transkription. Det är då mer intressant 
vad som sägs än hur ord uttalas eller om någon har stakat sig. Är forskaren ute efter 
samtalsanalys bör transkriberingen även ta med upprepningar, ljud och pauser m.m. Ett 
arbetssätt är att göra en bastranskription vilket forskaren kan återvända till om någon del 
skulle visa sig vara av större intresse (Norrby, 2004).  
 
Om fokusgrupp genomförs utan att transkriberas kan det leda till att analysen förlorar i värde 
och det finns en fara att urvalet blir för snävt. Ingen tolkning är någonsin helt perfekt och 
varje identifiering av likhet eller olikheter är alltid preliminär. Det behövs en utarbetad 
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systematik för hur forskaren ska genomför analysen för att transkribering ska vara värdefull, 
menar Barbour och Kitzinger (1999).  

3.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet handlar om slumpmässiga- och systematiska fel vilket indikerar att 
metodiken haft en dålig precision eller osäkerhet (Backman, 2008, Bryman, 2009, Cohen & 
Manion, 1997 och Wedin & Sandell, 2004).  
 
Reliabiliteten visar hur tillförlitlig mätningen är. Hög reliabilitet innebär att mätning 
genomförs på samma sätt vid flera tillfällen genererar samma resultat. För att stärka 
reliabiliteten försöker forskaren ta bort element som är ovidkommande eller slumpmässiga 
genom att precisera och standardisera undersökningssituationen (ibid). Fern (2001) påpekar 
att reliabiliteten kräver en systematisk analys av transkribering eller inspelningar för att 
kontrollera att materialet är konsekvent och överensstämmande, stabilt och likvärdigt genom 
en grupprocess. 
 
Validitet handlar om att mäta det forskaren avser sig att mäta, men det handlar även om att 
som forskare ha en god överensstämmelse mellan insamlandet av data och de teorier och idéer 
som utvecklas. ”Systematiska fel påverkar alltså slutsatsernas innebörd och slumpmässiga fel 
och slutsatsernas säkerhet” (Wedin & Sandell, 2004, s. 36). 
 
Wedin och Sandell (2004) menar att extern validitet eller generaliserbarhet innebär att 
resultatet av en undersökning ska vara generaliserbart till andra situationer, sammanhang, 
platser och personer. Generaliserbarheten ökar om forskaren gjort ett urval som är 
representativt i förhållande till kommande tillämpning av resultatet. Även Fern (2001) håller 
med om det och menar att fokusgruppens generaliserbarhet påverkas även av syftet med 
studien, tiden i fokusgruppen och forskaren själv. Fokusgruppens validitet avser giltigheten av 
de slutsatser som dras och inte giltigheten av den speciella metod som används (ibid). 
 
Fern (2001) menar att validitet är en bedömningsfråga som utgår från forskarens 
argumentation för att den valda metoden passar till studiens syfte, och att planen för 
genomförande gjordes på ett lämpligt sätt. Utifrån perspektivet på fokusgrupper behöver 
forskaren säkerställa:  

• Gruppens sammansättning 
• Gruppens antal och antal intervjuer 
• Lämpligheten i förläggningen av intervjuer 
• Grupprocessen 
• Facilitatorns karaktär och stil 
• Hur data kodas och analyseras 

3.5 Metodval 

3.5.1 Tillvägagångsätt 
Arbetet har genomförts med stöd av PDSA-cykeln som består av fyra steg; planera, gör, 
studera, lär (Bergman & Klefsjö, 2011). Under planera -fasen studerades teori och tidigare 
forskning i ämnet vilket ledde fram till problemformulering, gör -fasen innebar datainsamling 
och studera -fasen handlade om analys och diskussion av resultatet. Under arbetet med 
rapporten och förberedelser av presentation pågick lära-fasen vilket fortsätter vid opponering 
av det egna arbetet inklusive slutgiltig justering inför inlämning och betygsättning. Utifrån 
dessa steg har arbetet tidsplanerats och genomförts.  
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3.5.2 Vetenskapligt synsätt och ansats 
Arbetet har haft ett hermeneutiskt vetenskapligt synsätt där författarna försöker tolka och 
förstå utifrån arbetets syfte. Ansatsen har varit induktiv eftersom slutsatser från de empiriska 
erfarenheterna har härletts och generaliserats. Problemformuleringarna har varit 
utgångspunkten. Studien har drag av interaktiv induktion eftersom datamaterialet från 
fokusgrupperna bearbetades och analyserades innan intervjuerna bearbetades. Under arbetet 
med analysen av fokusgrupperna växte tankar fram på hur intervjuerna skulle analyseras i 
förhållande till fokusgrupperna och medarbetarenkäten och hur trianguleringen skulle ske. På 
detta sätt har forskningsprocessen styrts under tiden som arbetet har pågått, i enlighet med 
Hartmans (2009) beskrivning av interaktiv induktion. 

3.5.3 Forskningsmetod  
Studien är en kvalitativ undersökande fallstudie med kvantitativa inslag. Fallstudien bygger 
på triangulering utifrån en önskan att stärka reliabilitet och validitet. Genom att studien basers 
på flera datainsamlingsmetoder är den att ses som en triangulering. Definitionen av en 
triangulering är att två eller tre datainsamlingsmetoder används. Genom att studera mänskligt 
beteende ur fler än en synvinkel och genom att använda både kvantitativ och kvalitativ metod 
ges möjlighet till ett mer fullödigt resultat (Bryman 2009 och Cohen & Manion, 1997). 
Vetenskap är en tvåvägsprocess. Forskaren gör abstrakta konstruktionen när den försöker 
förklara verkligheten och sen behöver forskaren kontrollera med verkligheten om de abstrakta 
konstruktionerna stämmer. När forskaren korsvaliderar (triangulering) kunskap ökar det 
förtroendet för vetenskapligheten, menar Fern (2001).  
 
Fallstudien har utgått från problemformuleringar inom intresseområdet för att uppnå 
förståelse. Utifrån det har analysenhet valts. Problemformuleringen har växt fram i samband 
med litteraturstudier som gav en översikt av tidigare forskning och ramade in 
forskningsområdet. Data har samlats in i form av både primär- och sekundärdata och både 
kvantitativ och kvalitativ datainsamlingsmetoder har används i form av medarbetarenkät, 
fokusgrupper och intervjuer. Den insamlade empirin har kopplats ihop med den teoretiska 
referensramen och följts av analys för att hitta regelbundenheter och samband. 
 
Organisation och analysenhet 
Det bor 96 000 personer inom kommunen och kommunorganisationen består av nio 
förvaltningar och Stadsbacken AB. Stadsbacken är moderbolag där de kommunala bolagen 
samlas under.  Kommunen styrs av kommunfullmäktige med 81 förtroendevalda. Majoriteten 
består av en koalition med moderater, folkpartister, centerpartister, kristdemokrater och 
miljöpartister. Sammanlagt har organisationen 320 chefer fördelade på nio förvaltningar. 
Fallstudien genomförs på mellanchefer inom Sundsvalls kommun som har 7500 personer 
anställda. Det finns nio förvaltningschefer och 92 chefer i nivån under förvaltningscheferna. 
Studien har avgränsats till att omfatta sju förvaltningschefer och 42 mellanchefer.  
 
Organisationen har sedan år 2006 arbetat med att förbättra kvaliteten kring styrning och 
ledning av verksamheten. Den politiska styrningen har gått från budgetstyrning till 
målstyrning. Organisationens målstyrning formuleras av kommunfullmäktige i en Mål- och 
Resursplan (MRP) för en mandatperiod på fyra år. Dessutom formuleras mål- och resursplan 
för varje år som bygger på den första. Det finns rutiner för uppföljning och ständiga 
förbättringar. Det finns en gemensam strategi; Hållbar tillväxtstrategi år 2021. Från år 2009 
har organisationen utvecklat sin värdegrundsstyrning. Det finns en gemensam vision, 
värdegrund och styrprinciper. Visionen är: Vi gör det goda livet möjligt. Värdeorden är: mod, 
öppenhet och helhetssyn. Både vision och värdeord har syfte att skapa en gemensam 
organisationskultur och att styra beteende och förhållningssätt. Styrprinciperna har fokus på 
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kund och är: Jag gör det som skapar värde för kund idag och i framtiden, Beslut tas så nära 
kund som möjligt och Alla kunder är min kund. Värdegrundsstyrningen består av olika fora 
där chef och medarbetarutveckling sker och den formella styrningen sker genom politiska- 
och tjänstemannanivåer.   
 
Organisationen fortsätter sitt förbättringsarbete med att under år 2014 revidera styr- och 
ledningsmodellen. Examensarbetet är ett inspel till projektets fas av verksamhetsanalys. Målet 
för projektet är att styr - och ledningsmodellen ska uppfattas enligt effektmålen vilka är: 
tydlig, enkel och känd av alla chefer.  
 
Förförståelse och avgränsning 
Arbetets författare har båda lång erfarenhet av att stödja chefer och ledare på alla nivåer. En 
av författarna arbetar i organisationen som HR strateg och har mycket god kännedom om 
organisationen och dess chefer. HR strategen ingår också i det projekt som detta arbete ska 
bidra till.  
 
Avgränsningar har gjorts utifrån deltagandet i medarbetarenkäten. En av förvaltningarna 
genomförde medarbetarenkäten ett år tidigare (oktober 2012) och därför har representanter 
från den förvaltningen inte tagits med i arbetet, varken i intervjuer, fokusgrupper eller 
medarbetarenkät. Utöver den nämnda förvaltningschefen har ytterligare en förvaltningschef 
undantagits beroende på att den personens anställning upphörde innan enkätsvaren 
presenterades. Det innebär att av de nio förvaltningschefer som finns inom organisationen är 
sju inkluderade i detta arbete. Utifrån avgränsingen som gjordes har de chefer tagits bort som 
ingår i den förvaltningen som inte deltog i medarbetarenkätens resultat vid tillfället då vi 
valde att studera den. Kvar finns då 42 chefer.   

3.6 Undersöknings metod 

3.6.1 Datainsamling  
Efter genomförd litteraturgenomgång har data samlats in i form av primär- och sekundärdata, 
där primärdata utgörs av intervjuer och fokusgrupper och sekundärdata utgörs av 
medarbetarundersökningen. Orsaken till de valda insamlingsmetoderna ligger i författarnas 
hermeneutiskt vetenskapsideal där sökandet efter förståelse är centralt. 
 
Datainsamling från litteratur 
Data insamlades från böcker och artiklar som lästes i arbetets planera-fas. Den litteratur som 
studerats har bildat arbetets teoretiska referensram. Litteratur har valts utifrån syftet, en del 
böcker ingår i magisterprogrammets kurslitteratur eller kurslitteratur från tidigare kurser som 
författarna har läst, och andra böcker har sökts fram via Mittuniversitetets sökmotorer. 
Samtliga sökningar av artiklar har gjorts via Mittuniversitetets sökmotorer. De sökord som har 
använts är: Leadership Challanges, Strategic Management, Senior Leadership och Strategic 
Planning. Sökmotor för artikelsökningarna har framförallt varit Business Source Premier. 
 
Datainsamling från fokusgrupper och intervjuer 
Data har också hämtas från semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. En intervjuguide 
formulerades utifrån ett resonemang som omfattar öppnings-, introduktions-, övergångs-, 
nyckel-, och avslutsfrågor (Wibeke, 2000). Författarna mejslade fram frågorna med 
utgångspunkt i de frågeställningar inom medarbetarenkäten som kunde kopplas ihop med 
syfte och problemställning. Tillsammans med den teoretiska förståelsen bildade detta sen en 
plattform för författarna, att var och en för sig komma fram till olika frågeställningar. Dessa 
skrevs ned på post-it lappar och denna kreativa process resulterade i 20 olika förslag. 
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Förslagen sorterades och diskuterades för att säkerställde att de som behölls hade en nära 
koppling till syfte och problemställning, teoretisk referensram och medarbetarenkäten. Frågor 
som bedömdes inte hålla måttet togs bort och då återstod följande frågor som utgjorde 
intervjuguiden för fokusgrupperna; 
Öppningsfråga;  Vilka utmaningar står du inför just nu? 
Introduktionsfrågor;  Hur vet du vad du ska göra på dagarna? 

Berätta hur du tror eller att du vet hur din chef arbetar med de 
långsiktliga frågorna? 

Övergångsfrågor; Hur ser samarbetet ut mellan dig och din chef och vilka 
förutsättningar tycker du att du behöver för det samarbetet? 

 Hur ser koppling ut mellan ditt långsiktliga arbete och din chefs 
långsiktliga arbete? Finns det skillnader? 

Nyckelfrågor; Hur arbetar du för att skapa förståelse för händelser och 
situationer? 

 Vad behöver ledarskapet för att lyckas med ledning och styrning? 
Avslutandefrågor; Finns det något som du vill lägga till? 
 Vad tar du med dig av det här samtalet? 
 
Individuella intervjuer genomfördes med tre av sju förvaltningschefer. Under intervjuerna 
användes samma intervjuguide som i fokusgrupp med tillägg som rörde relationen till sina 
underställda chefer, se bilaga 2. Intervjun genomfördes av den ena av författarna, intervjuerna 
bandades och varade 30-40 minuter. Bandningarna av intervjuerna transkriberades. 
     
Genomförande av fokusgrupper 
Fokusgrupper planerades vid tre olika tillfällen för mellanchefsnivån. Mellanchefsnivån utgör 
en homogengrupp utifrån sin position i organisationen, det vill säga att de befinner sig 
organisatoriskt direkt under förvaltningschef. Alla (42) inbjöds via bokning i sina Outlook-
kalendrar. I inbjudan fanns en utförlig beskrivning av arbetet, se bilaga 1. Fokusgrupperna 
sattes ihop utifrån en tanke om tvärfunktionalitet och det fanns en strävan att blanda deltagare 
från de olika förvaltningarna för att skapa förutsättningar för att grupperna skulle bli 
representativa. Är urvalet inte representativt blir studien inte generaliserbar (Fern 2001). För 
respektive fokusgrupp avsattes två timmar. Deltagandet var frivilligt och respektive chef fick 
själv avgöra om de ville delta. Bandningarna (ljudinspelning) av fokusgrupperna 
transkriberades. Tre fokusgrupper genomfördes, en med tre deltagare, en med fyra och en 
med sex deltagare. Båda författarna deltog vid fokusgrupperna som bandades. Innan 
fokusgruppen startade informerades om syfte, innehåll och bandning.  
 
Datainsamling medarbetarenkät 
Arbetets sekundärdata hämtas från medarbetarenkäten som genomfördes inom organisationen 
i oktober-november 2013. Medarbetareenkäten består av frågor som hämtas från hållbart 
medarbetarengagemang vilket har arbetat fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
Hållbart medarbetarengagemang omfattar tre frågeområden; motivation, styrning och ledning. 
Inom varje frågeområde ställs tre påståenden som respondenten har värderat.  I Sundsvalls 
kommun har ytterligare två frågeområden lagts till, kommunikativt ledarskap samt 
förvaltningsspecifika frågor. Dessa frågeområdet har även de tre påståenden, se bilaga 3. 

3.6.2 Urval 
Urvalet av respondenter till intervjuer och fokusgrupper gjordes utifrån organisationsschemat 
eftersom studien fokuserar på relationen mellan chefer på två hierarkiska nivåer. Därför 
valdes deltagarna bland förvaltningschefer och deras närmaste underställda chefer.  
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Ett urval har gjorts ur medarbetarenkäten i och med att det resultat som används i studien har 
tagits horisontellt i organisationen. Resultatet presenteras i form av indexvärden och 
indexvärdet som respektive respondent har fått i medarbetarenkäten har studerats tillsammans. 
Mellanchefernas resultat har lagts ihop och förvaltningschefernas resultat har lagts ihop och 
dessa hanteras som två grupper i denna studie. Urval har också gjorts i och med att tre av fem 
frågeområden har valts. De valda områdena är; styrning, ledning och kommunikativt 
ledarskap. Avgränsningen är gjord med hänsyn till syfte och problemformuleringar. 

3.6.3 Analysmetod 
Fokusgrupperna transkriberades och analyserades 
Det transkriberade materialet lästes av båda författarna var för sig, upprepade gånger. Under 
läsandet söktes efter svar på arbetets problemfrågeställningar.  

• Vad innebär strategiskt ledarskap på olika nivåer? 

• Hur skiljer sig rollerna i ledarskapet åt på olika nivåer och hur ser gränssnittet ut, går i 

varandra, möts dem eller finns det ett gap?? 

• Hur stöder en modell för styrning och ledning det strategiska ledarskapet? 

Utifrån problemformuleringarna plockades citat ut och sorterades in i en Excel fil. Excel filen 
studerades sedan av båda författarna och noteringar gjordes utifrån teorier som skulle kunna 
knyta an till citaten. Den teoretiska referensramen lästes igen och nya underrubriker växte 
fram. Citaten klipptes sedan ut, lästes igen och sorterades delvis om. Växelvis lästes sedan 
den teoretiska referensramen och citaten sorterades utifrån det. Förståelsen växte succesivt 
fram när de båda författarna gemensamt gick mellan delarna och helheten, liksom Wedin och 
Sandell (2004) beskriver i den hermeneutiska cirkeln. 
 
Intervjuerna transkriberades och analyserade 
Efter att ha arbetet med analysen av fokusgruppen gav sig författarna i kast med intervjuerna. 
Det transkriberade materialet lästes av båda författarna var för sig. Under läsandet söktes efter 
arbetets problemformuleringar, liksom det gjordes i analysen av fokusgrupperna. Citat 
plockades ut för respektive tema och sorterades in utifrån fokusgruppernas resultat.   
 
Medarbetarenkäten bearbetades och analyserades 
Resultat togs fram från medarbetarenkäten i form av högsta och lägsta indexvärde. Index kan 
anta ett värde mellan 0-100 och ju högre värde desto högre grad av instämmande.  
Om alla i en grupp har valt svarsalternativet ”instämmer helt” eller ”mycket positivt” på ett 
påstående blir alltså indexvärdet 100.  Ur resultatet räknades spridningen fram genom att 
subtrahera (minus) lägsta indexvärde från det högsta indexvärde. Median och medelvärde 
räknades fram genom att för median dela gruppens respondenter i två lika stora grupper till 
antalet i stigande indexordning och index för mitten anger värdet för median. Medelvärde 
räknades fram genom att summera alla respondenters svar för varje område och därefter dela 
det med antal respondenter. Detta togs fram för varje område i medarbetarenkäten fördelat på 
mellanchefsgruppen och förvaltningschefsgruppen separat, se bilaga 4. 
  
Analyserna från de olika datainsamlingsmetoderna jämfördes (triangulering). 
Trianguleringen utgick från syfte, problemfrågeställningarna, teoretisk referensram, resultat 
från medarbetarenkät samt fokusgrupper och intervjuer. Varje problemformulering 
analyserades i ljuset av resultatet från fokusgrupper, intervjuer och medarbetarenkät. Därefter 
analyserades det samlade resultatet för varje frågeställning i ljuset av arbetets teoretiska 
referensram.  
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3.7 Etiskt ställningstagande 
Fyra huvudsakliga områden kring etiska principer, lyfter Bryman (2009) fram. Om deltagarna 
kan ta skada, om deltagarna samtycker, om deltagandet inkräktar på privatlivet och om det 
förekommer någon form av oärlighet. Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram etiska regler för 
att både forskningskrav och individskyddskrav ska följas. Det grundläggande 
individskyddskravet delas in i fyra kategorier; informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta arbete har stämts av utifrån dessa krav. 
 
För att säkerställa att informationskravet uppfylls har deltagarna i fokusgrupperna fått 
information om studiens syfte innan genomförandet. Samtliga kallade deltagare hade själva 
möjlighet att bestämma över sin medverkan i studien, vilket säkerställer samtyckeskravet. 
Alla identifierbara personer avidentifieras, vilka är riktlinjerna i konfidentialitetskravet. Data 
har enbart samlats in för att uppnå studiens syfte och frågeställningar vilket säkerställer 
nyttjandekravet. Det datamaterial som samlats in har under studiens gång förvarats på sådant 
sätt att minimera risk för att den skulle ha hamnat i fel händer. Inga data har heller 
distribuerats vidare, vilket är i enlighet med Vetenskapsrådet (2002). 

4. Empiri 
I kapitlet nedan redovisas arbetets resultat med utgångspunkt från problemformuleringar. 
Medarbetarenkätens resultat redovisas först för att därefter visa resultaten från fokusgrupperna med 
mellanchefer och intervjuer med förvaltningschefer.  

4.1 Redovisning av resultat 
Här nedan redovisas resultat med utgångspunkt i arbetets problemfrågeställningar: 

1. Vad innebär strategiskt ledarskap på olika nivåer? 
2. Hur skiljer sig rollerna åt på olika nivåer, och hur ser gränssnittet ut, går i varandra, 

möts dem eller finns det ett gap? 
3. Hur stöder en modell för ledning och styrning det strategiska ledarskapet? 

 
Under varje problemfrågeställning redovisas resultat i form av index från de tre valda 
medarbetarenkätområdena; Kommunikativt ledarskap (K), Ledning (L) och Styrning (S). 
Varje område har tre frågor (1,2,3). För att se hela resultatet från medarbetarenkäten, se bilaga 
4. Viktigt är att komma ihåg att medarbetarenkätens resultat bygger på att mellanchefer har 
svarat på nivån ovanför vilka är förvaltningscheferna resultat. Mellanchefernas resultat i 
medarbetarenkäten genereras av den underställda nivån. Högsta möjliga indexvärde är 100. 
 
Resultatet för fokusgrupper och intervjuer redovisas genom korta summeringar och utvalda 
citat. För att säkra anonymitet har en del ord tagits bort och förklarade text har placerats inom 
klamrar ([xx]). Text mitt i ett stycke som inte ger mervärde är bortaget och markerat med tre 
punkter (…). 
 
För att få en sammanfattande bild av medarbetarenkätens resultat redovisas alla nio 
påståenden under den första problemfrågeställningen, Vad innebär strategiskt ledarskap på 
olika nivåer? Därefter fortsätter presentationen av resultat genom att lyfta fram de påståenden 
i medarbetarenkäten som kan härledas till problemfrågeställningarna. Detta innebär att alla 
nio påståendena inte finns med i övriga grafer under detta kapitel. 



 
 

30 
 

 

4.1.1 Vad innebär strategiskt ledarskap på olika nivåer? 
Medarbetarenkäten 
Här nedan redovisas resultatet utifrån medianvärdet vilket är värdet när gruppen delas i två 
lika stora delar utifrån respondenter, vilket är 3,5 av sju förvaltningschefer och 21 av 42 
mellanchefer. Resultatet beskriver skillnader mellan de två grupperna.  
 

 
Bild 4.1 Bilden visar mellanchefers och förvaltningschefers medianvärde för samtliga påståenden i 
medarbetarenkäten för de tre undersökta områdena; kommunikativt ledarskap (K), ledning (L) och styrning (S). 

 
Bilden 4.1 visar bland annat att median för samtliga frågor, för båda grupperna ligger mellan 
68 och 92 av 100 möjliga vilket är en relativt hög median. Det högsta medianvärdet finner vi i 
förvaltningschefernas resultat i påståendet: Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 
(S3), där förvaltningschefer har den högsta medianen på 92. Påståendet: Min arbetsplatsmål 
följs upp och utvärderas på ett bra sätt (S2), har det lägsta medianvärdet där mellancheferna 
har 68. Att medianvärdena generellt ligger högt tyder på att förvaltningschefer och 
mellanchefer har förutsättningar att styra och leda sina verksamheter.  
 

 
Bild 4.2 Bilden visar mellanchefers och förvaltningschefers spridning för samtliga påståenden i medarbetar-
enkäten inom de tre undersökta områdena; kommunikativt ledarskap(K), ledning (L) och styrning (S). 
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Förutom median är spridningsmått intressant vilket visar hur homogena grupperna är. En liten 
spridning tyder på att det finns en samstämmighet medan motsatsen visar på att 
uppfattningarna skiljer sig åt. Resultat som presenteras i bild 4.2 visar att mellancheferna har 
den största spridningen. Det tyder på att den grupp som bedömt mellancheferna har större 
skillnader i sina upplevelser och är en mindre homogen grupp än den grupp som har bedömt 
förvaltningscheferna. Det tyder på att osäkerheten kring styrning är större hos 
mellanchefernas respondenter än hos förvaltningschefernas respondenter. 
 
I bilden nedan (4.3) visas resultat för lägsta och högsta indexvärde för samliga nio påståenden 
för båda grupper. I sju av nio påståenden har mellanchefernas resultat det högsta indexvärdet. 
Det finns alltså respondenter under nivå mellanchefer som helt instämmer i sju av de nio 
påståendena (K1, K2, K3, L1, L2, S1 och S3). Högsta indexvärde för förvaltningschefernas 
för samtliga påståenden vilket ligger mellan 83 till 94.  

 
Bild 4.3 Bilden visar mellanchefers och förvaltningschefers lägsta indexvärde respektive högsta indexvärde för 
samtliga påståenden i medarbetarenkäten inom de tre undersökta områdena; kommunikativt ledarskap(K), 
ledning (L) och styrning (S). 

 
Förvaltningschefernas lägsta index finns inom området kommunikativt ledarskap. Det är 
påståendet: Min närmaste chef hjälper mig att förstå händelser och situationer och hur det 
påverkar mitt uppdrag (K1). I nämnt påstående har förvaltningscheferna sin näst lägsta 
median. Detta tyder på att det finns förbättringspotential i förvaltningschefernas 
kommunikation gällande förståelse av händelser och situationer och hur det påverkar 
uppdraget.  
 
Mellanchefernas lägsta index återfinns under styrning i påståendet: Min arbetsplatsmål följs 
upp och utvärderas på ett bra sätt (S2) och det är också en av de två påstående där 
mellanchefernas resultat inte nåt upp till högsta värdet 100. Medianen är mellanchefernas 
lägsta och spridningen är den högsta för mellancheferna. Detta tyder på att mellancheferna 
inte fullt ut lyckas med att följa upp och utvärdera arbetsplatsernas mål.  
 
Resultatet för förvaltningschefer visar också på förbättringspotential gällande uppföljning och 
utvärdering (S2) då vi här finner deras näst lägsta index. 
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Under detta avsnitt fortsätter redovisning av resultat för problemfrågeställningen: Vad innebär 
strategiskt ledarskap på olika nivåer? Fem påståenden i medarbetarenkäten har använts till 
resultat: 
• Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (Ledarskap, fråga 3) 
• Jag är insatt i min arbetsplats mål (Styrning, fråga 1) 
• Jag vet vad som förväntas av mig (Styrning, fråga 3) 
• Min närmaste chef hjälper mig att förstå händelser och situationer (Kommunikativt 
 ledarskap, fråga 1)  
• Min närmaste chef är bra på att kommunicera vilka förväntningar hon har på mig i arbetet 

(Kommunikativt ledarskap, fråga 3) 
 

 
Bild 4.4 Bilden visar mellanchefers och förvaltningschefers spridning och median gällande de fem 
påståenden i medarbetarenkäten som har kopplats ihop med problemformuleringen: Vad innebär 
strategiskt ledarskap på olika nivåer? Frågorna återfinns i områdena; kommunikativt ledarskap (K), 
ledning (L) och styrning (S). 
 
När resultat av spridning och median jämförs visar det att den största spridningen för båda 
grupperna finns i påståendet: Min närmaste chef hjälper mig att förstå händelser och 
situationer (K1). Mellanchefer har 55 och förvaltningschefer har 38 i spridning vilket visar 
återigen att gruppen som svarat för mellancheferna är en mindre homogen grupp. Påståendet 
K1 har också lägst median i båda grupperna (utav ovan fem nämnda påståenden). Det betyder 
att hälften av respondenterna för båda grupperna (tre till fyra av förvaltningschefer och 21 
respondenter under mellancheferna) håller inte till fullo med om att närmaste chef hjälper till 
med förståelse av händelser och situationer i önskad utsträckning. 
 
Gällande påståendet: Min närmaste chef är bra på att kommunicera vilka förväntningar hon 
har på mig i arbetet (K3), visar resultatet för mellanchefer och förvaltningschefer ungefär 
samma sak som för påståendet: Min närmaste chef hjälper mig att förstå händelser och 
situationer (K1). Däremot en spridning mindre i K3 vilket tyder på att respondenterna är mer 
överens i sina bedömningar än för fråga K1. Mellanchefers har indexvärden mellan 46 till 100 
och förvaltningschefer har indexvärden mellan 60 till 85. Det tyder på att kommunikationen 
är ett område där respondenterna upplever att det finns mer att önska från både mellanchefer 
och förvaltningschefer.  
 
Mycket låg spridning har förvaltningschefer gällande påståendet: Jag vet vad som förväntas 
av mig (S3), som endast är 4 och dessutom med en hög median på 92. Ett mycket högt 
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resultat som innebär att drygt hälften av sju förvaltningschefer ligger över 92 i indexvärde och 
det innebär att gruppen som helhet verkar mycket nöjd med dialogen med överordnad chef 
om förväntningarna.  
 
Mellancheferna har lägsta spridning (utav ovan fem nämnda påståenden) i påståendet: Min 
närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (L3), med spridningen 28 och 
medianvärdet är 82. Det innebär att 21 mellanchefer ligger över medianvärdet 82. 
Kombinationen låg spridning och hög median tyder på att det finns bra förutsättningar för 
mellanchefer att ta ansvar i arbetet. Kombinationen låg spridning och hög median finns oftare 
hos förvaltningschefernas resultat än hos mellanchefernas resultat och tydligast ser vi 
kombinationen i förvaltningschefernas resultat för påståendet: Jag vet vad som förväntas av 
mig (S3). 
 
Median för påståendet: Jag är insatt i min arbetsplats mål (S1), är relativt hög för 
förvaltningschefer (83) och mellanchefer (86). Resultatet tyder på att organisationens 
målstyrning är känd, av båda grupperna, och det stärker förutsättningarna för ett strategiskt 
ledarskap. 
 
Fokusgrupperna 
När vi söker svar ur fokusgrupperna om vad de säger om vad det strategiska arbetet innebär 
på olika nivåer, hittar vi inte några tydliga uttalanden. Vi hittar att cheferna i fokusgrupperna 
ändå gör en del antagande och uttrycker att de inte har stor insyn i hur överordnad chef 
arbetade med det strategiska arbetet. De ger uttryck för några antaganden, till exempel säger 
en chef: ”[förvaltningschefen] har jobbat väldigt länge så jag kan tänka mig att 
[förvaltningschefen] har jättemycket erfarenhet och de har på något sätt, man jobbar med de 
kartor man har använt hela tiden”. en annan chef antar att: ”Jag tror inte att det tar så väldigt 
mycket av vardagen för [förvaltningschefen], det långsiktiga arbetet”. 
 
Flera uttrycker antaganden om att överordnad chef ägnar mer tid åt operativa uppdrag än 
strategiska frågor. En chef säger: ”Det här med Outlook, jag tror tyvärr att min chef är fast i 
det här, vad ska man säga? [förvaltningschefen] är fången i strukturen, samtidigt som jag tror 
att [förvaltningschefen] är vilsen av att inte veta framtidens förutsättningar”.  
 
Det finns en samstämmighet om att förvaltningschefen är den som har kontaktytan mot 
politiken i störst utsträckning. En chef berättar: ”jag tror aldrig under mina år som jag har 
jobbat nära politik, varit så långt ifrån politikens möten, utan det är förvaltningschef som 
driver frågorna, vilket gör att jag har väldigt lite…” 
 
Intervjuerna 
I intervjuerna hittar vi en lite större fokus på just strategiskt arbete än vad vi fann i 
fokusgrupperna. Kommundirektörens uppdrag beskrivs till exempel på följande sätt: ”… 
stuprörsövergripande frågor och det är där hela utmaningen ligger för [kommundirektören] att 
få den politiska viljan…att fungera”, och ”[Kommundirektören] är chef över 
förvaltningsdirektörerna sen har han ett uppdrag att arbeta med kommunövergripande 
processer”. 
 
Det framkommer att det strategiska ledarskapet på förvaltningsnivå innebär ett nära samarbete 
med politiken och nämnd för att sätta upp mål för kommande mandatperiod (fyra år). En chef 
berättar: ”…så ligger den stora utmaningen att börja förbereda inför nästa stora 
mandatperiod”,  en annan beskriver det strategiska arbetet genom att säga: ”Vi är inne i ett 
valår…när man får chans när nya politiker ska sätta mål för mandatperioden så måste man 
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tänka klokt och göra det rätt första gången så att man kan arbeta med målen helst hela 
mandatperioden…det är inte görligt om inte vi förbereder det till politiken med en buffé av 
möjliga mål och metoder”, ”Jag har ett års hjul som jag också ska följa, att hjälpa min nämnd 
att upprätta en mål och resursplan för kommande år”. 
 
I nivån ovanför förvaltningscheferna beskriver alla tre att det vet vad kommundirektören vill 
uppnå för hela koncernen men de vet inte hur han arbetar med de långsiktiga frågorna. Flera 
nämner höstbrevet som en styrning från kommundirektören till förvaltningscheferna. En 
säger: ” jag kan beskriva hur jag uppfattar…[kommundirektören] började januari 2008 och i 
precis på sommaren tror jag att det var så skrev han ett brev om sina tankar framöver och för 
varje år som går så blir jag mer och mer imponerad över det som han skrev där det är 
fortfarande hans plan och jag vet inte om det är så känt, jag vet inte ens om han tänker på det 
själv…”.  En annan chef beskriver sin uppfattning genom att berätta: ”Jag har en dålig bild 
om hur [kommundirektören] konkret arbetar med de frågorna, det jag ser och det jag går på är 
vad som konkret kommer ut i höstbrevet. Där formuleras tydligt [kommundirektörens] vision 
och vad han vill göra och där kan man dela upp perspektivet i två dels en förväntans bild över 
vad vi ska göra internt…allt från målstyrning och effektivitet till kundfokus egentligen. Det är 
sex punkter där som han har kommit till men han tangerar också den här strategiska 
tjänstemannaledningen dess genomgång säkra ett kvalitetsarbete i hela kommunen så att det 
är det jag ser i uttryckta avsikter och intentioner”. 
  
I intervjuerna framkommer att förmedlingen av kommundirektörens förväntningar på 
förvaltningscheferna kommer fram. Den strategiska styrningen via den skrivna 
kommunikationen går sen vidare från förvaltningschef till politiken, en chef berättar: ”Jag 
känner mig väldigt trygg med vad [kommundirektören] förväntar sig av mig dels beskriver 
han sina förväntningar varje år…när jag började på den här tjänsten försökte jag fånga in vad 
han förväntar sig av mig och hittade fem punkter…samma fem punkter stämde jag av med 
nämndsordförande…jag gör en personlig check av dem varje månad…när vi har våra 
avstämningssamtal [med kommundirektören] ett par gånger per termin då redovisar jag det, 
jag upplever att han precis som jag känner mig trygg i att jag vet vad han vill ha”.  



 
 

35 
 

 

4.1.2 Hur skiljer sig rollerna i ledarskapet åt på olika nivåer? Och hur 
ser gränssnittet ut, går i varandra, möts dem eller finns det ett gap? 
Medarbetarenkäten 
För att bidra till problemfrågeställningen som handlar om gränssnitt, skillnader och gap 
redovisas här resultat av skillnader i medarbetarenkätens nio påståenden mellan 
förvaltningschefernas resultat och mellanchefernas resultat. Först visas spridning och därefter 
median. 

 
 
Bild 4.5 Bilden synliggör skillnader i spridning mellan förvaltningschefer (F) och mellanchefer (M) för 
medarbetarenkätens tre områden, styrning (S), kommunikativt ledarskap (K) och ledning (L) vilka 
illustreras i tre cirklar. Varje cirkel visar resultat för de tre påståenden inom respektive område. 
Spridningen är framräknad genom att ta det högsta indexvärdet minus det lägsta indexvärdet för 
respektive påstående. 
 
Resultatet för medarbetarenkäten visar att det finns skillnader mellan förvaltningschefernas 
och mellanchefernas resultat, det finns gap inom alla nio påståendena. I samtliga påståenden 
har förvaltningscheferna en mindre spridning än mellancheferna. Detta tyder på att gruppen 
som har genererat förvaltningschefernas resultat är en mer homogen grupp än gruppen som 
har genererat mellanchefernas resultat. Det finns alltså en större samstämmighet kring 
samtliga påståenden i förvaltningschefernas resultat. Störst skillnad gällande spridning mellan 
förvaltningschefers och mellanchefers resultat finns inom påståendet: Min arbetsplats mål 
följs upp och utvärderas på ett bra sätt (S2), där förvaltningschefer har en spridning på 25 och 
mellancheferna har en spridning 65. S2 är den fråga där mellanchefernas lägsta indexvärde 
återfinns (25) och förvaltningschefernas näst lägsta indexvärde (58). 
 
Det finns tre påståenden som har den största skillnaden mellan förvaltningschefers resultat 
och mellanchefers resultat och det är där: Min närmaste chef visar uppskattning för mina 
arbetsinsatser (L1), Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete (S3) och Min arbetsplats 
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mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (S2).  En tolkning utifrån dessa tre resultat är att 
respondenterna upplever en försvagning av styrningen i gränssnittet mellan förvaltningschefer 
och mellanchefer.  
 
Mest lika är mellanchefer och förvaltningschefers resultat gällande spridning återfinns i 
påståendet: Jag känner att jag fritt kan diskutera idéer och känslor om arbetet med min 
närmaste chef (K2), där förvaltningschefer har en spridning på 33 och mellanchefens 
spridning är 38. Båda gruppernas respondenter upplever att deras närmaste chef ger dem 
förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete.  
 

 
Bild 4.6 Bilden synliggör skillnaden mellan mellanchefer och förvaltningschefers resultat i median för 
medarbetarenkätens tre områden, styrning (S), ledning (L) och kommunikativt ledarskap (K). I varje diagram 
syns samtliga tre frågor för respektive område. Till exempel visar resultatet att fråga1 inom området ledning 
(L1)har det största gapet inom området.  

 
Medianen för samtliga påståenden inom områdena styrning, ledning och kommunikativt 
ledarskap visas i bild 4.6. När resultat för medianer jämförs konstateras att resultatet är på en 
hög nivå. Påståendet: Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare (L2) är det 
enda påståendet där median är lika för förvaltningschefer och mellanchefer. 
Förvaltningschefernas spridning är 19 och mellanchefernas 39. Sammantaget visar resultatet 
för båda grupperna på en god förmåga att ge förtroende till underställd vilka även vittnar om 
att de får förtroende.  
 
Fokusgrupperna 
När det gäller gränssnitt har författarna identifierat fyra områden från fokusgrupperna där 
områdena tydligt adresseras i samtliga grupper. Dessa områden är: initiativ kommer från två 
håll, gränssnittet från mellanchef och nedåt, gränssnittet från mellanchefen och uppåt och 
uppfattningen om kontaktytan med förvaltningschef. 
 
Initiativ kommer från två håll 
I fokusgrupperna beskrivs att det finns ett gränssnitt där initiativet kommer från båda håll. Det 
kan handla om specifika frågor där till exempel mellanchefen ska stötta förvaltningschefen i 
dennes arbete eller specifika projekt där det blir ett gemensamt ansvar och initiativ. En chef 
berättar: ”[jag] utgår från de uppdrag [förvaltningschef] har och försöker stödja 
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[förvaltningschef] i det”, en annan säger att: ”min [förvaltningschef], vi kompletterar varandra 
bra…, jag matar [förvaltningschefen] med det [förvaltningschefen] behöver tänka på…, 
[förvaltningschefen] kan framföra det som sin åsikt och det känns seriöst”. Ytterligare en chef 
beskriver samarbetet men ger oss även en liten inblick i hur själva processen att komma 
framåt i det strategiska arbetet går till genom att säga: ”man sår ett frö där [hos 
förvaltningschef], så sätter det igång. Så sätter vi oss en gång till, så resonerar vi så vrider 
vi…,vi formar liksom framtiden…, det blir ju nåt gemensamt där i alla fall”. 
 
Innehållet i gränsytan handlar i de allra flesta fall om vardagliga händelser och att 
implementera beslut genom att informera både uppåt och nedåt. Vid ett tillfälle beskrevs 
samarbetet så här: ”då gör vi ju en egen verksamhetsplanering som vi kvitterar mot 
förvaltningschef och den får då respektive [verksamhet] bryta ned”. Vid ett annat tillfälle 
beskrivs gränsytan uppåt och nedåt genom att berätta: ”…det som helst behöver vara en röd 
tråd..,som ligger i vårt löpande arbete men som egentligen är vardagsarbete…, det kvitterar ju 
jag. Flyter det på som det ska göra? Gör vi rätt saker?..., den här typen av avstämning behöver 
man göra i hela organisationen inåt och utåt och även tillbaka in mot politiken”. 
 
Gränssnitt från mellanchef och nedåt 
I fokusgrupperna berättar cheferna mycket om hur de förhåller sig till sina underställda 
chefer. De berättar om både planerade och oplanerade träffar, till exempel säger en att ”och 
därför har jag ju fortlöpande möten en gång i månaden där jag pratar inriktning på det 
fackområde som de jobbar på”. En chef trycker på vikten av att vara förebild för sina 
underställda chefer genom att kommentera: ”man måste leda genom exempel”. Som en viktig 
del i rollen lyfts också följande fram: ”en viktig roll på den nivån är att skydda sina egna 
chefer mot en massa bludder åtminstone bearbeta det innan man skickar det ned”. 
 
Gränssnitt från mellanchef och uppåt 
I fokusgrupperna framkommer det på flera olika sätt hur mellanchefen är aktiv i relationen 
med förvaltningschefen genom att själv ta initiativ till kontakt. En chef berättar: ”så jag ringer 
eller går dit, han blir inte av med mig på nått vis men vi har ett jättebra samarbete”.  
 
Det finns också berättelser som tyder på svårigheter i kontakten med överordnad chef. En chef 
vittnar om att uthålligheten i engagemanget att söka kontakt kan avta om det inte finns ett 
ömsesidigt intresse och säger: ”men där har man bollen själv om man vill bolla eller stämma 
av någonting”, en annan chef säger: ”Alltså, frågade man om råd fick man bara tillbaka det, 
jaha och?...men det var väl för att [förvaltningschefen] inte hade någon aning om vad man 
sysslade med”. En chef berättar om vilka konsekvenser avsaknad av kontakt med överordnad 
chef får i chefens vardag och berättar: ”då har jag valt att prioritera de operativa frågorna. För 
det är kunden vi finns där för det är för våra [kunder], för de ska gå först då har såna här 
möten, ledningsmöten, de har fått stryka på foten det är nedprioriterat”. Hur chefen då gör för 
att styra sin verksamhet när det inte finns en styrning uppifrån berättar en chef så här: 
”ekonomin är med och styr. Var har vi störst potential? Vad tycker verksamheterna själva? 
Och vart har vi i en möjlighet att bygga en kvalitet? Eller vill vi höja en liten verksamhet? 
Men ekonomin styr hårt”. 
 
Förtroende och vikten att som ledare vara en förebild togs upp spontant i alla fokusgrupperna 
och skapade stort engagemang i samtalen. Det var ingen tvekan om att samtliga chefer var 
högst medvetna om vikten att som chef vara en förebild i sin organisation. En chef säger: ”ja, 
ledarskapet handlar om förtroende. Om jag inte har det då kan jag inte vara ledare.” och en 
annan säger ”man måste leda genom exempel”. 
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Förutom att chefen själv måste vara ett föredöme beskriver de också vikten av att själv ha ett 
föredöme i sin chef. Chefen menar att: ”när kommunen har värdeord vill jag se att de lever i 
relationen mellan chefen och mig också…, vi har mod, öppenhet och helhetssyn och jag 
tycker att det ska synas annars tycker jag inte att det håller”. En annan säger: ”man ser ju hur 
chefen eller överordnad agerar det är ju jätteviktigt hela vägen upp.” Chefer beskriver också 
att förtroende är något man förtjänar och inget som automatiskt kommer med rollen. En chef 
säger så här: ”Ja, vi ska pröva oss fram vilken relation vi ska ha, så är det. Det måste nästan gå 
till på det sättet innan jag känner mig riktigt trygg.” 
 
De var också öppna med de svårigheter som uppstod när deras ledning inte uppfattades att 
leva som de lär av medarbetarna. En av cheferna berättade bland annat om konsekvenser när 
kommunikationen ovanifrån brister och säger: ”för det är ju så att jag vill göra ett jättebra 
jobb åt alla håll och kanter, trovärdigheten hos mitt gäng, om jag återkommande säger att jag 
ingenting vet, sjunker”. En chef menar att: ”Som mellanchef att försöka implementera 
någonting som blir ifrågasatt…, då blir det svårt att vara mellanchef”. En annan chef säger: 
”en synlig ledning som är tydlig ledning, det måste vara drömmen”. 
 
Mellanchefens uppfattning om kontaktytan med förvaltningschef 
I fokusgrupperna framkom att kontaktytor mellan mellanchefen och förvaltningschefen finns, 
både planerat och oplanerat. En chef summerar det så här: ”vi har träffar i chefsgruppen i 
förvaltningen ungefär varannan vecka och så har jag verksamhetssamtal med min chef, skulle 
tro det blir var tredje vecka sen möts vi ju dagligen så att akuta frågor tas ju snabbt i korridor 
eller över en kopp kaffe”. 
 
Det finns chefer i fokusgruppen som uttrycker att de har både god kontakt och en bra relation 
till sin förvaltningschef där en chef berättar: ”men vi har ett jättebra samarbete. Vi funkar bra 
kemiskt. Vi har en jättebra dialog”. Det finns också andra i fokusgrupperna som uttycker att 
det finns mer att önska i relationen till förvaltningschef. En chef berättar om sin kontakt: ”när 
man få de grejerna då är det på förekommen anledning, och att det har hänt någonting”, en 
annan säger: ”Du kommer sällan att få frågor eller support från högre chef runt i kring; Hur 
tänker du framåt?”.  En chef kommenterar orsaken till att relationer utvecklar sig olika genom 
att säga: ”jag tror det beror mycket på individ faktiskt att man möjliggör dem här mötena så 
jag vet inte riktigt det är nog att det finns ett intresse och en öppenhet att vilja veta”. 
 
Det finns en förväntan på att förvaltningschefen ska ta initiativ till kontinuerliga träffar med 
enskild chef, då träffar i ledningsgruppen inte omfattar detaljnivåer. En chef påpekar vikten av 
planering och säger: ”jag tycker att det finns en förutsättning när man bokar nåt, det är krasst, 
men det är ändå en förutsättning”. 
 
Intervjuerna 
I intervjuerna med förvaltningscheferna för denna problemfrågeställning, Hur skiljer sig 
rollerna i ledarskapet åt på olika nivåer, och hur ser gränssnittet ut, går i varandra, möts dem 
eller finns det ett gap? Redovisas resultat utifrån följande områden, gränssnitt från 
förvaltningschef och nedåt, gränssnitt från förvaltningschef och uppåt och förvaltningschefens 
uppfattning om kontaktytan uppåt och nedåt. I fokusgruppernas resultat beskrivs ett område 
med rubrik, ”initiativ kommer från två håll” för resultat i intervjuerna framkom inget tydligt 
resultat inom detta område och därför finns inte denna rubrik med i redovisningen. 
 
Gränssnitt från förvaltningschef och nedåt 
Alla tre cheferna beskriver hur de involverar cheferna under året genom inplanerade möten 
över året, utvecklingsdagar och även planeringsdagar där alla anställda är med.  
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I intervjueran bekräftas det som berättades i fokusgrupperna om en bra dialog mellan 
mellanchef och förvaltningschef. De beskriver sin relation till sina underställda chefer som en 
bra relation med en öppen dialog och god tillgänglighet. God tillgänglighet beskrivs vid ett 
tillfälle så här: ”det finns ingen sekreterare i vägen när man vill träffa mig, utan jag försöker 
köra med öppen dörr.”, vid ett annat tillfälle berättar förvaltningschefen om både planerade 
och spontan möten genom att berätta: ”Planerat är det en gång per år i utvecklingssamtalet, 
sen om det behövs kan jag ta avstämningar…jag har ganska mycket utrymme att kunna lägga 
tid på dem…när man hämtar kaffe kan man stanna och prata med mig en stund”.  
 
Att ha en god dialog lyfts fram som en förutsättning för samarbetet och någon berättar: ”och 
sen har jag en oerhört dynamisk relation i ledningsgruppen där vi får till bra strategiska 
dialoger”, en annan chef säger: ”Vi har ledningsgrupp var fjortonde dag och där upplever jag 
att dialogen är en naturlig del.”. En chef berättar att även där åsikterna går isär finns ändå ett 
gott samtalsklimat, genom att säga: ”[Verksamhetens] cheferna tycker nog att jag är synlig, 
tydlig och begriplig, men jag är inte säker på att medarbetarna på kontoret tycker det…De 
kanske inte alltid tycker att det går…att jag tar verksamheten åt det håll som de själva skulle 
ha valt men dialogen tror jag att mina chefer upplever att, dialogen är bra”. 
 
Förvaltningscheferna skapar trygghet genom tydlig dialog men också att vara ett tydligt stöd. 
En berättar att: ”sen är det mycket att jag coachar dem för det är tufft för dem”, och en annan 
säger: ”Sen tror jag att [verksamhetens] cheferna känner en trygghet i att det finns en linje i 
vart vi ska och hur jag vill ha det.” En chef ger ett exempel på stöd och berättar: ”sen kan jag 
stötta dem i dialog mot andra förvaltningar när det blir konflikter och sen stöttar jag dem mot 
[kommundirektören] och ser till att han är närvarande och att vi stämmer av.” 
 
Gränssnitt från förvaltningschef och uppåt 
Alla tre chefer berättar att de tillhör en förvaltningsledningsgrupp och strategiska 
chefsgruppen och att man där diskuterar övergripande frågor utifrån ett koncernperspektiv 
med en gemensam helhetssyn. De beskriver att de träffar kommundirektören individuellt 
kontinuerligt under året genom avstämningsmöten fyra gånger på ett år, utvecklingssamtal en 
gång per år och lönesamtals en gång per år men att de utöver det inte ses så ofta.  
 
Om mötena med sin överordnade chef säger en förvaltningschef: ”vi har avstämning i bästa 
fall en timme i veckan, jag försöker vara så självgående som möjligt.”. En annan 
förvaltningschef är tydlig med att storleksordningen på kontakt är tillräcklig genom att 
kommentera: ”…att jag är väldigt nöjd med att han låter mig vara, höll jag på att säga… han 
har gett mig ett tydligt uppdrag och låter mig sköta det utan att vara ner och peta i det, 
organisation, resursanvändning, prioriteringar eller genomförande. Jag diskuterar inte målen 
för verksamheten i någon stor utsträckning med [kommundirektören], vi diskuterar resultat 
och uppföljning men han är inte med och styr mina prioriteringar utan det gör 
uppdragsgivaren nämnden och jag tillsammans med medarbetarna och sedan avrapporteras 
det till [kommundirektören], och än så länge är han nöjd eller väldigt nöjd” 
 
En chef berättar om att gränssnittet inte är helt stringent och säger: ”I gränssnittet är det inte 
spikrakt utan det är så här och ibland får jag chansa lite på vad [kommundirektören] tycker, 
han är ju flaskhalsen i systemet och för att inte vidga den där flaskhalsen får jag i efterhand 
beskriva för [kommundirektören] att nu bestämde vi det här”. En annan chef berättar om sin 
relation till sin överordnade chef följande: ”Samarbetet fungerar bra. Vi har olika åsikter 
ibland….mitt jobb är att, jag ska få verksamheten att göra som han vill och ibland få honom 
att göra som verksamheten vill.” 
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Förvaltningschefens uppfattning om kontaktytan uppåt och nedåt 
Förvaltningscheferna beskriver emellanåt sin chefsroll som en mellanhand mellan högre och 
lägre nivåer. ”Här och nu är det verksamheterna, jag hamnar lite mittemellan där då, dels att 
säkerställa effektiviteten och att svälja så många uppdrag som möjligt. Sedan behöver jag tala 
om för uppdragsgivaren att vi inte alltid klarar alla uppdrag precis när de vill ha dem. Och på 
det sätt som de vill ha dem och arbetsbelastningen som på alla arbetsplatser ökar succesivt.” 
 
En förvaltningschef beskriver hur svårigheten att översätta mål och indikatorer hanteras 
genom att utmana medarbetarna, vilket också styr verksamheten in i förberedelser inför 
kommande uppdrag. Chefen berättar: ”Så säger jag: att nu har ni chansen, så för att förbereda 
sig för nästa mandatperiod så behöver vi göra resan själv först, att fundera på vilka är vi till 
för och vad är vårt uppdrag och vilken effekt vill vi se därute. Vad är det för mål och 
indikatorer som kan bli aktuella att jobba med och sen presenterar vi det för politiken och 
låter dem bända och prioritera sen”.  
 
Vikten av att styra genom dialog lyfts fram när en chef berättar: ”[cheferna] måste förstå vad 
jag tänker och vad jag vill så att de i sin tur kan kommunicera med sina medarbetare så att det 
är egentligen de som känner trygghet och får förståelsen för vart vi ska och så där…så min 
förhoppning är att cheferna gör sig till uttolkare av vad jag säger och sedan sprider vi det.”. 
Chefen säger också: ”Jag satsar genom min närvaro, och att prata, prata, prata med chefer och 
med medarbetare, jag använder mycket tid åt att kommunicera.”. Samtliga förvaltningschefer 
berättar om hur de använder intranätet för att kommunicera och en berättar: ”jag har skrivit på 
inloggad varje månad…där är ju min plats där jag försöker beskriva skeendet på 
[förvaltningen]…Så det är ju egentligen mitt sätt att försöka nå alla med samma budskap.”, en 
annan berättar: ”jag informerar mycket på kontorsmötet, på inloggad…jag lägger ut 
anteckningar på inloggad för min personal och tar upp det på arbetsplatsträffarna i 
samverkan.” 

4.1.3 Hur stödjer en modell för styrning och ledning det strategiska 
ledarskapet? 
Medarbetarenkäten 
Från medarbetarenkäten hämtas följande påstående som har kan kopplas till 
problemformuleringen: Hur stöder en modell för styrning och ledning det strategiska 
ledarskapet? 
 
• Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. (Styrning, fråga 2) 
• Min närmaste chef hjälper mig att förstå händelser och situationer (Kommunikativt 
 ledarskap, fråga 1)  
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Bild 4.6 Bilden jämför förvaltningschefers och mellanchefers resultat från medarbetarenkäten från området 
styrning, fråga 2: Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt och området kommunikativt 
ledarskap, fråga 1: Min närmaste chef hjälper mig att förstå händelser och situationer. 

 
Resultatet för påståendet: Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (S2), 
tyder på att det finns stora skillnader i hur respondenterna har bedömt mellancheferna då 
spridningen är hög (65) och utgör mellanchefernas högsta spridningsmått i studien (se bild 4.2 
samt bilaga 4). Lägsta indexvärde är 25 och är studiens lägsta, lägsta värde och högsta 
indexvärde är 90. Resultatet tyder på att åsikterna skiftar om hur arbetsplatsens mål följs upp 
och utvärderas. Mellanchefernas median på 68 är deras lägsta i studien och därför kan vi anta 
att många tycker att arbetsplatsens mål inte följs upp och utvärderas på ett bra sätt.  
 
Förvaltningschefernas resultat för påståendet: Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på 
ett bra sätt (S2), visar en spridning som ligger i mitten av förvaltningschefernas 
spridningsmått i studien. Påståendets lägsta indexvärde på 58 är deras näst lägsta, lägsta 
indexvärde i studien och påståendets högsta indexvärde (83), är det lägsta högsta indexvärdet 
för förvaltningscheferna i studien. Av det kan vi dra slutsatsen att även här är det många som 
tycker att arbetsplatsens mål inte följs upp och utvärderas på ett bra sätt.  
 
Resultat för påståendet: Min närmaste chef hjälper mig att förstå händelser och situationer 
(K1), visar ungefär samma resultat som för påståendet: Min arbetsplats mål följs upp och 
utvärderas på ett bra sätt (S2). För mellancheferna är spridningen något mindre i påståendet 
K1 (55). Det högsta indexvärdet är 100 och lägsta indexvärdet är 45, och median på 69. Detta 
tyder på att respondenterna uppleverar att stödet från sin chef i att förstå händelser och 
situationer kan bli bättre. 
 
Förvaltningschefernas resultat för påståendet: Min närmaste chef hjälper mig att förstå 
händelser och situationer (K1), liknar även det resultatet för påståendet: Min arbetsplats mål 
följs upp och utvärderas på ett bra sätt (S2), här finns förvaltningschefernas lägsta, lägsta 
indexvärde på 50. Spridningen är 38 och högsta indexvärdet 88. Medianen är högre i K1 (72) 
än i S2 (69) vilket indikerar att respondenterna i högre grad instämmer i att hjälp och stöd ges 
av chef för att förstå hur händelser och situationer påverkar det egna uppdraget.   
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Fokusgrupperna 
I fokusgrupperna har författarna identifierat tre områden som tydligt adresseras i samtliga 
fokusgrupper. Dessa områden är: nuvarande modell, förbättringsförslag och samtal som 
indirekt handlar om offensiv kvalitetsutveckling. 
 
Nuvarande modell 
Mellanchefer beskriver hur nuvarande modellen med Mål och resursplanen (MRP) bryts ned 
till nämnd och därefter till en verksamhetsplan för förvaltningen. Det finns ett års hjul som 
stöd för mellanchefens arbete och en chef beskriver sitt operativa arbete med styrning lite 
övergripande så här: ”Ja det finns ett års hjul…då ska du ju fixa den där verksamhetsplanen 
med berättelse också, ha målen utarbetade och klart med vad du ska arbeta med nästa år”. I 
fokusgrupperna uttrycker en chef att: ”Själva MRP-processen är bra då vi har kommit bort 
från ekonomistyrning, vi har mål och indikatorer”. De uttrycker också att MRP:n ”fungerar 
alldeles klockrent ner till nämnden.”. 
 
Förutom Mål och resursplanen beskriver cheferna i fokusgrupperna också andra sätt och 
metoder som de använder för att styra. Här beskrivs olika metoder, verktyg och arbetssätt 
beroende på vilken förvaltning cheferna representerar. Ibland förstår vi att det också skiljer 
sig åt inom en förvaltning. En chef berätta: ”Vi har utfärdat en liten bok, en skrift för hur man 
ska bete sig…alla ska följa den boken…då får varje [del i organisationen] bryta ned…hur ska 
vi göra för att följa den boken”. En annan chef berättar om olikheterna mellan styrningen som 
kommer uppifrån och det som faktiskt sker i verkligheten längst ut i linjen: ”Vi kvittar målen 
och vet vad vi ska göra. Det finns ett uppdrag och indikatorer och de har vi oftast tagit med 
från verksamheten, men sen alltså, längts ut i linjen där gör man som man alltid har gjort och 
därav fungerar det också”. Chefen fortsätter med att beskriva konsekvenserna utifall den 
omtalade verksamheten skulle ta styrning uppifrån och säger så här: ”men skulle man sätta 
mål för dem skulle de nog få ändra sitt arbete, men den [MRP] kommer inte ned dit inte som 
det ser ut idag iallafall”. Andra beskriver ungefär samma sak och ger uttryck för att styr- och 
ledningsmodellen är för luddig. En chef säger: ”Vi måste göra rutan så att den täcker in 
vardagen sen kommer vi alltid att behöva hantera andra situationer men då vet man när vi går 
utanför. Idag är rutan som en Barbapappa och då blir rutan väldigt geggig”. 
 
Att MRP:n inte fungerar som styrmodell för samtliga verksamheter inom organisationen 
berättar flera chefer om. När vi frågar hur chefen då styr sin verksamhet när de inte finner mål 
och indikatorer i MRP:n som kan appliceras svarar en cheferna att: ”Ekonomi är med och 
styr, var har vi störst potential? Vad tycker verksamheterna själva? Och vart har vi en 
möjlighet att bygga en kvalitet? Eller vill vi höja en liten verksamhet? Men ekonomin styr 
hårt”. Andra chefer berättar om hur styrning också kommer utifrån t.ex. genom lagstiftning. 
De berättar om hur detaljstyrningen den vägen har ökat med åren och berättar: 
”Lagstiftningen blir ännu mer strikt och det blir av kontroll och kontroll, ja vi behöver mindre 
av den varan, det handlar om tillit”. 
  
Förbättringsförslag 
Det framkommer vid flera tillfällen att styrningen upplevs otillfredsställande. När 
mellanchefer beskriver vad som kan förbättra modellen nämns både värdegrund och tydlighet 
i styrning och ledning med metoder som stöttar verksamheterna att nå målen. En chef 
uttrycker värde och konsekvens av att leva värdegrunden så här: ”men då måste du ha ledare 
som vågar leva de här värdeorden, för har du gestalter som inte gör det då spelar det ingen roll 
om vi skriver planer på löpande band, det händer inte. Det är här det bottnar. För visar inte 
koncernledningen, politiken och ledningsgruppen hur ska vi då kunna förvänta oss det här av 
våra medarbetare? Det spricker med en gång.”. En annan chef som också är av samma åsikt 
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uttrycker också behovet av struktur och säger: ”…struktur… Det tror jag är en bra 
bottenplatta att jobba utifrån, med kommunikation och passion och de där grejerna. För 
kommunikation och passion är jätteviktigt och det kommer man långt på, men jag tror man 
kommer ännu längre om man har struktur också.”. 
 
En av frågorna till fokusgrupperna handlar om vad som behövs för att lyckas och en av 
grupperna summerade sitt samtal med några få ord: ”person A; långsiktlighet. Person B; mål 
och visioner. Person C; engagemang. Person D; uppföljning att man är på rätt väg. Person E; 
att våga säga det där obekväma och att tala om hur det är, även om det ser mörkt ut behöver 
man visa dom bilderna också, för den där otydligheten skapar många utrymmen som är svåra 
att navigera i för än själv”.  

 

Vikten av kommunikation och dialog lyfts i flera olika sammanhang i fokusgrupperna och det 
nämns även här då vi pratar om vad som behövs för att lyckas. Till exempel säger en chef: 
”kommunikation, man måste både lyssna och tala och försöka förstå varandra, just den 
faktorn en bra dialog, det är först då vi kan får fram att vi förstår budskapet”. 
 
Offensiv kvalitetsutveckling 
I fokusgrupperna lyfts också flera delar som vi hittar igen i offensiv kvalitetsutveckling. 
Cheferna beskriver hur de jobbar med förbättringar på olika sätt, hur de försöker skapa 
delaktighet hos medarbetarna och hur de har ett stort engagemang i sitt ledarskap. En chef 
berättar om sitt engagemang genom att bland annat säga: ”skulle jag inte vara engagerad 
skulle jag inte kunna ge energi till medarbetarna”. En annan beskriver förbättringsarbete med 
tydligt syfte att skapa delaktighet genom att säga: ”jag har arbetat upp rutiner så att det blir 
lätt att jobba, det ska vara kul så att man känner delaktigheten”. 
 
Intervjuerna 
I intervjuerna med förvaltningscheferna sökte vi efter samma områden som adresserades i 
fokusgrupperna och utgår från dem även här, det vill säga utifrån; nuvarande modell, 
förbättringsförslag och offensiv kvalitetsutveckling. 
 
Nuvarande modell 
Förvaltningschefernas beskrivning av styrning i organisationen är samstämmig med 
fokusgruppernas beskrivning. En förvaltningschef berättar: ”Jag har ett års hjul som jag också 
ska följa, att hjälpa min nämnd att upprätta en mål och resursplan för kommande år. Den 
kvitterar jag med hjälp av verksamhetsplaner där jag beskriver och kvitterar hur jag har 
uppfattat uppdraget och sedan finns en uppföljning under året med delsårsrapportering vid 2 
tillfällen och sedan en årsredovisning”. En annan chef lägger ut texten kring organisationens 
målstyrning genom att säga: ”Nu finns det tydlig målstyrning från nämnd och tydlig 
uppföljning och jag implementerar med mina chefer och medarbetare och vi följer upp det i 
vår årsredovisning. Den befintliga styrmodellen är implementerad och vi kan visa att vi 
presterar bra utifrån det.”, och någon berättar att: ”Jag styr dem [underställda chefer] genom 
att använda verksamhetsplan som vi fastställer och det är så jag följer upp och styr.”. 
 
En annan chef beskriver hur styrningen går till men också hur överordnad chef är en bra 
förebild och hur det påverkar chefen som berättar så här: ” det finns en linje [hos 
kommundirektören], det är inga avsteg från målet, jag tycker att det är jättehäftigt… att han 
har en vision om vad han vill uppnå med sitt ledarskap i kommun…försöker jag tänka på 
samma sätt, att dra upp en målbild och sen gå mot den…du kan inte gå rakt fram utan måste 
gå en omväg, men målet är ändå detsamma och det har jag försökt att, jag har aldrig pratat 
med honom om det här men jag har försökt att härma honom i alla fall”. 
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Förvaltningschefernas närhet till politiken blir också tydligt i det här sammanhanget. En 
berättar att: ”… vi förbereder det till politiken med en buffé av möjliga mål och metoder sen 
där vi beskriver vår verksamhet där politiken kan välja att lägga till eller dra ifrån.” 
 
Komplexiteten i organisationens sätt att styra är något som också framkommer i intervjuerana. 
En chef berättar att: ”Nu har vi trippel styrmodeller…bra med målstyrning vilket jag tror är 
bra och värderingsstyrning, det köper jag…men sen när vi kommer ner i organisation så har vi 
ju då stuprörsnämnderna och förvaltningarna, där beslutsmandatet går där pengarna är, sen har 
vi processledningsgrupper som inte har några pengar och inget mandat att fatta beslut men 
som har ett jättestort ansvar. Sen har vi funktionsnätverk som också vilar på en bräcklig 
legitimitet mellan stuprören….sedan får vi sidouppdrag… och då blir det en fjärde styrmodell 
egentligen. Så vi har för många styrmodeller som snurrar samtidigt.” 
 
Förbättringsförslag 
Dialog och kommunikation lyftes i fokusgrupperna i samband med förbättringar och 
förvaltningscheferna gör det också. När de pratar om framtiden och vad som är viktigt för 
styrning och ledning är kommunikation och dialog bland det första de nämner. En chef säger: 
”Information, information, information och öppenhet. Man måste ha olika kanaler för att 
kommunicera olika saker. Men öppenhet framförallt, jag berättar vad jag vet och jag berättar 
vad jag inte vet.” En pratar om vikten av förståelse och säger: ”Vi ska ha ett så enkelt system 
att alla förstår det, och kan tillämpa det.” 
 
En annan förvaltningschef tar upp svårigheter att förändra kultur. Kommunikation lyfts fram 
som en nyckelfaktor men även en medvetenhet om att det är en långsamtgående process. 
Chefen säger: ”Det finns så många ställen de här under-kulturerna som lever, att de gör som 
de alltid har gjort och även om vi får en ny styr- och ledningsmodell så är jag inte så säker på 
att man kommer att låta den få genomslag eller att göra utifrån vad den innebär. Det jag tror 
att [kommundirektören] behöver göra är att…han måste prata om på ledningsmötena, med 
förvaltnings- och bolags Vd:arna, och det är här är något han måste prata om igen, och igen 
och igen…så att vi nån gång…om ett år eller två då alla i ledningsgruppen säger samma sak. 
Men det räcker inte med att Vd:ar och förvaltningschefer är på det här utan sen måste var och 
en hem till sina ledningsgrupper och köra precis samma sak.” 
 
När förbättringar kommer på tal så tar förvaltningscheferna upp organisation och 
strukturfrågor. En berättar om ett nytt forum som verkar lovande och berättar: ”…vi har bildat 
en strategisk tjänstemannaledning och där vi redan har börjat skruva på styrning och 
ledningsmodellen med processledningsgrupper och allt det där…”, men menar att de måste 
välja väg och beskriver sin bild av nuläget så här: ”just nu tror jag mer att nämnder och 
förvaltningar, ja att stuprören kommer tillbaka…jag tycker det skulle vara jättebra med en 
strategiskt tjänstemannaledning som har ett övergripande ansvar att samordna. 
Förvaltningarna har en gemensam service- och stödfunktion och tillsätter de styrgrupper som 
behövs för att göra tvärprojekt…” 
 
En förvaltningschef tycker på vikten av konsekvenser utifrån ansvar och befogenheter. ”Om 
jag har avvikelser från min verksamhetsplan så ska jag utkrävas ansvar för det, från 
[överordnadchef] osv. och samtidigt ska jag skapa förutsättningar för att uppnå målen hur 
man designar organisationen, hur många underställda, vilka är medarbetarna, har de resurser i 
övrigt för att lösa sina uppdrag…” 
 
Offensiv kvalitetsutveckling 
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Även I intervjuerna hittar vi kommentarer som vi kan härröra till offensiv kvalitetsutveckling. 
Cheferna beskriver hur de jobbar med förbättringar på olika sätt och hur de försöker skapa 
delaktighet hos medarbetarna. De talar inte så mycket om sitt eget engagemang men det går 
inte att ta miste på att det finns där. När förvaltningschefer beskriver det strategiska 
ledarskapet och om modell för styrning och ledning beskriver en chef hur delaktighet skapas 
genom att involvera medarbetarna genom att berätta: ”Men för att mål ska fungera så måste 
de också entusiasmera medarbetarna, de måste känna att det här är mitt mål, det här kan jag 
jobba mot och det skapar nytta för dem, det är jag tillför”. 

5. Analys 
I detta kapitel analyseras empirin utifrån studiens syfte som är att skapa förståelse för hur det 
strategiska ledarskapet rör sig genom de hierarkiska nivåerna samt att undersöka hur högsta 
ledningen och chefsnivån under integrerar i det gemensamma strategiska ledarskapet för att lyckas 
med kvalitet inom organisation. Analysen genomförs med hjälp av den teoretiska referensramen. 
Analysen presenteras med följande rubriker, offensiv kvalitetsutveckling, strategiskt ledarskap och 
styrning, strategiskt ledarskap och kvalitet samt strategiskt ledarskap och kommunikation. 

 
Offensiv kvalitetsutveckling har påverkat analysens inriktning och efter bearbetning väljer 
författarna att presentera analysen utifrån följande fyra rubriker: Offensiv kvalitetsutveckling, 
Strategiskt ledarskap och styrning, Strategiskt ledarskap och kvalitet och Strategiskt ledarskap 
och kommunikation. 

5.1 Offensiv kvalitetsutveckling 
Analysen utifrån kvalitetsperspektivet utgår från hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling 
(Bergman & Klefsjö, 2007) och framför allt har två hörnstenar lyfts fram; engagerat ledarskap 
och ständiga förbättringar. När det gäller analysen av hörnsten engagerat ledarskap har den 
undersökta organisationen visat på engagemang som är uthålligt och tydligt uttryckt i en 
gemensam riktning genom förbättringsarbetet som har pågått sedan 2006. Engagerat 
ledarskap genomsyrar de nivåer som detta arbete har studerat och en vilja finns till 
förbättringar. Sörqvist (2012) menar att ledarskapet ska vara synligt med fokus på 
verksamhetsutveckling. Författarnas analys kring ett synligt ledarskap där högsta ledning är 
förebilder har organisationen kommit en bit på väg men kan bli bättre, framförallt när kraven 
och komplexiteten kring beslut ökar, att som ledare hålla fast vid att värdegrunden (mod, 
öppenhet och helhetssyn) ska vara en ledstjärna för beslut. Mellancheferna framhöll hur 
viktigt detta är och en förväntan över att ledningen i sitt agerande ska vara förebilder. Hur 
kommer det sig att detta är viktigt för mellancheferna är intressant att analysera och 
författarnas samlade bild är att organisationer som har uttalade visioner och värdegrund och 
med en tydlig uttalad vilja och önskan om att bli bättre ställer allt högre krav på chefsnivåerna 
högre upp i organisationen att visa på värdegrundsstyrning. Det strategiska ledarskapet 
omfattas av hörnstenen engagerat ledarskap och som ledare på högre nivåer vill nivåer under 
se att ledarna lever värdegrunden och vision och att det ska vara kommunicerat och synas i 
beteende.  
 
Författarnas analys med utgångspunkt i Ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2007) 
menar att den undersökta organisationen har ett långt pågående arbete med att utveckla 
kvaliteten i alla delar av organisationen. Organisationen har allteftersom utvecklat den 
formella styrningen med modeller, verktyg och olika metoder (ibid). Ett verktyg för ständiga 
förbättringar och är mycket användbart anser författarna är den medaretarenkät som detta 
arbete har tagit del av där resultaten visar att skillnader finns på de undersökta nivåerna och 
inom områdena styrning, ledning och kommunikativt ledarskap. Författarnas analys är att 
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organisationens framtida utmaning är att tydligare koppla samman den formella styrningen 
med värdegrundsstyrning vilket för författarna hänger ihop med hörnstenarna i offensiv 
kvalitetsutveckling. Det hänger ihop på så sätt att både ”hjärna och hjärta” behöver en balans 
och samma språk. När för mycket fokus läggs på det ena eller det andra och balansen rubbas 
ger det konsekvenser för kvalitet och resultat anser författarna. Högsta ledning arbetar med 
offensiv kvalitetsutveckling påvisas i fokusgrupperna där grupperna oberoende av varandra 
nämner vikten av kundperspektiv, engagerat ledarskap och att vara förebilder, att tydliggöra 
processer och att skapa delaktighet.  
 
Författarnas sammanfattande analys är att engagerat ledarskap är själva plattformen för den 
undersökta organisationen och stämmer väl med offensiv kvalitetsutveckling och för att skapa 
kvalitet i det strategiska ledarskapet.  Det krävs ledare som har modet att vara föredömen som 
med trovärdighet och en tydlig dialog lever som man lär, (Bergman & Klefsjö, 2007).  

5.2 Strategiskt ledarskap och styrning 
För att säkra att verksamheten i stora organisationer verkligen når sina mål som helhet behövs 
ett fungerande styrsystem (Bakka et al. 2006). Här nedan delas analysen in i två delar, 
Hierarkin och effekt samt Dilemman med en komplex organisation. 
 

5.2.1 Hierarkin och effektivitet 
Författarnas analys menar att det är tydligt hur styrningen ser ut och både fokusgrupper och 
intervjuer är samstämmiga i att det finns en bra funktion i MRP (Mål och Resursplanen). I 
fokusgrupperna och i medarbetarenkäten visar resultatet att styrningen försvagas längre ned i 
organisationen vilket även beskrivs av Bakka et al. (2006). Analysen kring vad försvagningen 
kan bero på är att styrningen genom strategiskt ledarskap inte är tillräckligt tydligt formulerat 
på de olika nivåerna. Det skapar en osäkerhet som leder till att mellancheferna första hand 
möter de behov som finns på nivån under vilket framkom i fokusgrupperna och i 
medarbetarenkäten. Förvisso ger det en viss tillfredsställelse men för att lyckas med 
effektivitet är det viktigt att varje nivå förstår och vet hur den bidrar till att förverkliga 
strategierna för organisationen. Detta förstärks med Yukl och Kaulio (2012) beskrivning av 
nivåerna och hur ledarna på de olika nivåerna ska bidra till helheten för att uppfylla 
strategierna. Ytterligare en tanke till analysen för det strategiska ledarskapet på de olika 
nivåerna och effektivitet är att den påverkas av den politiska viljan inom organisationen och 
av att målstyrningen är svag. Avsaknad eller svag styrning från politiken för ”icke heta 
verksamheter” ger konsekvenser av att organisationen på olika sätt försöker hantera och 
komma runt detta genom att som till exempel bygga in parallella system, mer av kundfokus, 
värdegrundsstyrning och att ekonomin forsätter att vara starkt styrande. Detta är något som 
politisk styrda organisationer får leva med och försöka hantera så gott det går menar 
(Thylefors, 2012). Effekten av hierarkierna och att styrningen försvagas torde även bero på 
själva ledarskapet analyserar författarna och menar att när tydlighet och struktur är svag läggs 
mer förväntan och krav på ledarens egen förmåga att leda och styra och även om en vilja finns 
att leda på ett bra sätt finns utrymme för godtycklighet och skillnader. Resultaten visar på att 
uppföljning kan bli betydligt bättre inom verksamheterna och då gäller det såväl i den direkta 
återkopplingen från ledare till medarbetare och i form av stöd och rutiner och verktyg. 
Franzen (2004) beskriver att ledningskvalitet ska vara ett ramverk vilket ska ge cheferna 
förutsättningar att utöva sitt personliga ledarskap. Även Thylefors (2012) lyfter fram detta och 
forsätter med att ledningskvalitet sammanfattas i stora organisationer i en ledningspolicy. 
Författarna har inte tagit del av någon ledningspolicy eller att det framkommit under 
intervjuerna.  
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5.2.2 Dilemman med en komplex organisation 
Analysen för denna organisation som kopplas till komplexitet och dilemman är att den högsta 
ledningen har ett viktigt uppdrag i att översätta de komplexa paradoxerna inom styrmodellen 
för chefer på nivån under. Eftersom organisationen är politiskt styrd kommer den alltid att 
behöva hantera styrning från flera olika håll (Thylefors, 2012). En möjlig strategisk plan för 
ledningen är att ledningen skapar sig en medvetenhet kring hur det ser ut på helheten, både 
högt och lågt, och utnyttjar, bearbetar och utforskar möjligheterna för att styrning och ledning 
ska upplevas dynamisk på alla nivåer. Uppdraget är inte enkelt och för att lyckas krävs god 
dialog och ett tätt samarbete mellan chefer och nivåer både horisontellt och tvärfunktionellt i 
organisationen. Analysen bygger på det behov som tydliggörs under intervjuer där en 
komplex bild växer fram för hur organisation styrs och den beskrivs inte med positiva ord. I 
litteraturen (Smith et al., 2010 och Storey & Salaman, 2012) beskrivs dessa problem som 
paradoxer som kan ses som möjligheter i stället för hinder om ledningen förhåller sig till dem 
på det sättet. Smith et al. (2010) menar till exempel att det skapas alltmer komplexa 
affärsmodeller för att hantera olika spänningar, vilket känns igen för den undersökta 
organisationen. Chefer på alla nivåer måste därför förhålla sig till de olika systemen, både 
horisontellt och vertikalt. Smith et al. (2010) menar att ledningsgrupper har stora fördelar av 
att dra nytta av flera alternativ istället för att tvingas välja något. Ledningsgrupper som lyckas 
med att utnyttja, bearbeta och utforska får ett dynamiskt beslutsfattande och de blir mer 
flexibla.  

5.3 Strategiskt ledarskap och kvalitet 
Effektiviteten och kvaliteeten i det strategiska arbetet beror på hur högsta ledningen lyckas att 
involvera sina underställda chefer i det strategiska arbetet. Det behöver finnas en närhet 
mellan strategins formulering och dess implementering, (O’Reilly et al., 2009, Storey & 
Salaman, 2012, Raes et al., 2011 och Carmeli et al., 2011). Analysen nedan tar sin 
utgångspunkt i Raes et al. (2011) modell, se bild 2.2.  
 
Utifrån resultat av data är relationerna mellan förvaltningschef och mellanchef bra vilket leder 
till bättre prestationsförmågan hos organisationen som helhet menar Raes et al (2011). När 
författarna analyserar hur respondenterna beskriver möten som sker mellan nivåerna 
uppmärksammas att det finns en öppen dialog, mötena är både planerade och strukturerade, 
spontana och båda parter tar ansvar och det finns en acceptans för olika åsikter. Detta 
förhållningssätt bidrar till enligt författarna att relationen bygger på stor del kring öppenhet 
vilket är ett av värdeorden för organisationen. En vidare analys är att det öppna samtalet är en 
förutsättning för att kommunikationen ska möjliggöra en större förståelse och ett gemensamt 
ansvar för detta finns (DeChurch et al., 2010 och Raes et al., 2011). Det finns en grund för att 
driva utveckling och bra prestaioner när relationerna är bra och en öppen kommunikation 
finns. 
 
Författarna fortsätter med att analysera kvalitet och möten. I analysen av vad som präglar 
innehållet i mötena mellan förvaltningschef och mellanchef framkommer berättelser som både 
bekräftar och dementerar kvaliteten i mötet. Analysen av detta är att relationerna är i stort sett 
trygga men kvaliteten i mötena har förbättringspotential, och då även i möten som beskrivs 
som välfungerande. Även om en del möten beskrivs ha hög kvalitet finns det en låg 
medvetenhet om det strategiska värdet av möten. Som till exempel i fokusgrupperna berättar 
mellancheferna mer om relationen till den överordnade chef än vad förvaltningschefer gör i 
intervjuerna. Resultat av medianer och spridning i medarbetarenkäten ger en anleding att anta 
att många mellanchefer i mindre utsträckning frågar och involverar underställda i det 
strategiska arbetet än förvaltningschefer gör. I fokusgrupperna ges en bild av mellanchefernas 
vardag att den är fylld av operativa och vardagliga händelser där de stöttar underställda i olika 
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frågor. Detta är något som även beskrivs i den tidigare, tiden av möten och kontakt verkar 
upptas av vardagsnära frågor och det gör att mindre tid läggs på att implementera strategier 
där mellanchefen involverar underställd (O’Reilly et al., 2009, Storey & Salaman, 2012, Raes 
et al., 2011 och Carmeli et al., 2011). Det är möjligt att relationen är god och att båda är nöjda 
med mötena men för att uppnå kvalitet i implementering behöver mötena präglas av dialog för 
förståelse och utveckling enligt Raes et al. (2011). Författarna anser att det är intressant att 
under fokusgrupperna när samtalet handlar om hur samarbetet ser ut och relationen mellan 
nivåerna börjar flera grupper att prata om förtroende och vikten av att leva som man lär. 
Resultat från medarbetarenkäten gällande förtroende visar att det finns en god förmåga att ge 
förtroende till underställd. Fokusgruppernas samtal handlade dock om förtroendet uppåt 
medan medarbetarenkäten frågar efter upplevelsen av att chefen ger förtroende till underställd 
och det är en viktig skillnad. Enligt modellen i bild 2.2 beskriver Raes et al. (2011) bland 
annat vikten av att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan chefsnivåer. För att tider utan 
kontakt mellan chefsnivåerna ska fungera måste förtroendet finnas och relationen vara stabil.  
Författarnas summering av analys för detta avsnitt är att för att det strategiska ledarskapet ska 
fungera bättre behöver mötena mellan nivåerna öka sin kvalitet, genom tydligare struktur och 
att mötenas funktion blir tydligt för att styrningen inte ska försvagas mellan nivåerna. 
 
Den undersökta organisationen har i gränssnitt mellan de hierarkiska nivåerna möten som 
präglas av reflektion, att granska information, att ta olika perspektiv, att vara öppen för att 
lyssna, att kunna ändra sig och att utveckla en större förståelse, (Raes et al., 2011). Det tyder 
på att förmågan kring kommunikation mellan nivåerna finns. Författarnas analys är att 
framförallt mellanchefens roll i att bidra med sin information från nivåer under är mycket 
viktigt för att strategiska beslut med kvalitet ska kunna formas hos högsta ledning, vilket 
Franzén (2004) och Raes et al (2011) beskriver kring mellanchefen bidrag för utveckling. 
Kunskap om strategisk ledning finns på relativt stor front men mycket få av deltagarna i 
undersökningen talar om det på ett medvetet sätt. De beskriver styrnings- och 
ledningssystemet väldigt tydligt men uttrycker ändå en frustration över bristande information. 
Störts uttryckt medvetenhet kring strategiskt- och helhetsperspektiv finns i intervjuerna med 
förvaltningscheferna. 

5.4 Strategiskt ledarskap och kommunikation 
Strategiskt ledarskap och kommunikation analyseras utifrån att det är viktigt att det når ut till 
hela organisationen på alla fronter och alla nivåer (Franzén, 2004 och Tubbs, 2010). I detta 
arbete visar det sig att medarbetarenkäten för området kommunikativt ledarskap att 
mellanchefer och förvaltningschefer är mer samstämmiga än i områdena ledning och styrning. 
Författarnas analys är att respondenterna är mer lika varandra utifrån hur de kommunicerar i 
jämförelse med områdena styrning och ledning. När nivån under mellanchefer svarar på 
medarbetarenkäten konstateras att gapet är betydligt större vilket kan tolkas som att 
mellanchefers förmåga att kommunicera strategisk ledning och styrning är spretigt och inte 
alls lika homogent i jämförelse med förvaltningscheferna. Vad detta beror på är svårt att uttala 
sig om då möjligheten att tillfråga nivån under mellanchefer om anledningen till detta inte 
finns. Men ett försök till analys kan vara att detaljnivån ökar längre ned i organisationen och 
att det strategiska ledarskapet har mer av perspektiv kring helhet och långsiktlighet vilket 
medför att på en mer operativnivå handlar kommunikationen mer om vardagliga händelser 
och att tydliggöra strategi och hur det kopplas med ihop med vardagen är komplext. När 
kommunikation fungerar når den alla medarbetare på samma sätt och blir då mest effektiv 
som styrmedel, menar Tubbs (2010). När det finns en svag länk i de hierarkiska nivåerna kan 
man anta att organisationen tappar styrkraft (Bakka et al., 2006, O'Reilly, Caldwell, Chatman, 
Lapiz & Self, 2009 och Raes et al., 2011). Att kommunikation upplevs viktigt för styrningen 
bekräftas både i fokusgrupper och i intervjuerna och man berättar att det används både 
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skriftlig och muntlig kommunikation. Viktiga träffar planeras i form av olika möten men sker 
också spontant t.ex. vid kaffeautomaten eller när chefer upplever behov och tar kontakt. 
 
Ytterligare en dimension av analys är att det strategiska ledarskapet och kommunikation är en 
självklar beskrivning hos både förvaltningschefer och mellanchefer att det är något som sker 
uppifrån och ned genom organisationen vilket kan tyda på att graden av förståelse för hur det 
strategiska ledarskapet har en funktion på alla nivåer men med lite olika ansats är inte riktigt 
klart för alla inom denna organisation. Detta lyfter Davies och Davies (2010) och Raes et al. 
(2011). Som exempel ges att förvaltningscheferna lyfter fram vikten av att mellanchefer och 
underställa chefer förstår förvaltningschefens budskap, det vill säga den neråtgående 
kommunikationen. Förvaltningschefer beskriver själva syftet med att mellanchefen ska ta den 
neråtgående kommunikationen vidare som en del av förvaltningschefens sätt att styra sin 
verksamhet. Den här synen på hur styrningen ska gå till kan även hittas i fokusgrupperna där 
mellanchefer beskriver hur styrningen sker via verksamhetsplaner uppifrån som kvitteras och 
sedan implementeras i den egna organisationen. De beskriver det som ett flöde och trycker på 
vikten av avstämning.  
 
Ett annat exempel från fokusgrupperna är att mellanchefer är medveten om svårigheterna i 
strategiskt ledarskap och kommunikation när de resonerar kring möjligheter för att följa upp 
mål och resultat på verksamhetsnivå. De nämner bland annat att när politiken väljer att lyfta 
fram visa områden inom verksamheterna som är mer intressanta ur ett medborgarperspektiv 
ger det konsekvenser för andra verksamheters mål och uppföljning. Raes et al. (2011) menar 
att när perioder av kontakt är mycket få eller av dålig kvalitet, kommer parterna att röra sig åt 
olika håll, förespråka olika tillvägagångssätt och kanske t.o.m. motarbeta varandra.Det är 
mycket information som chefer ska hantera och det kan vara svårt att sortera i den strida 
strömmen av kommunikation, menar Storey och Salaman (2012). När mängden av 
information upplevs överväldigande är det vanligt att chefer intar ett passivt förhållningssätt 
till information som kommer. Det gör att det finns risk för att viktig information filtreras bort. 
Trots att informationen är tillgänglig kan chefer uppleva att de saknar nödvändig information.  
 

6. Slutsatser 
Här nedan redovisas arbetets slutliga resultat. 
 
Arbetets syfte var att skapa förståelse för hur det strategiska ledarskapet rör sig genom de 
hierarkiska nivåerna samt att undersöka hur högsta ledningen och chefsnivån under integrerar 
i det gemensamma strategiska ledarskapet för att lyckas med kvalitet inom organisationen. 
Syftet besvarades utifrån tre frågeställningar:  

• Vad innebär strategiskt ledarskap på olika nivåer? 
• Hur skiljer sig rollerna åt på olika nivåer, och hur ser gränssnittet ut, går i varandra, 

möts dem eller finns det ett gap? 
• Hur stöder en modell för ledning och styrning det strategiska ledarskapet? 

Här nedan redovisas slutsatserna utifrån ovan nämnda frågeställningar. 
 
Det strategiska ledarskapet innebär på olika nivåer att: 

• Det skiljer sig åt mellan hierarkiska nivåer i tidsperspektiv, i uppdraget och i 
förutsättningar. 

• Förvaltningschefer har en tydlig politisk målstyrning som innebär en strategisk roll. 
Mellanchefer använder en stor del av sin tid till operativa vardagliga arbetsuppgifter. 
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• Strategiskt ledarskap i verksamheter som upplever sig vara utan mål formulerar mål 
och kvalitet utifrån kundens behov och förväntningar.  
 

Gränssnittet mellan chefsnivåerna skiljer sig åt genom att: 
• När det brister i gränssnittet mellan förvaltningschef och mellanchef, gällande relation, 

kommunikation och möteskvalitet syns en tydlig påverkan på ledning och styrning i 
det strategiska ledarskapet. Det finns förvaltningschefer och mellanchefer som 
fungerar bra i det strategiska ledarskapet och de som inte fungerar bra.  

• När det gäller förmågan att medvetet kommunicera strategisk ledning till underställd 
nivå har förvaltningscheferna medvetna strategier som övriga chefer med fördel skulle 
kunna ta efter. 

 
En modell för styrning och ledning kan stödja det strategiska ledarskapet genom att: 

• Medvetet arbeta för att höja kvaliteten på det strategiska ledarskapet på alla nivåer 
inom organisationen.  

• Kontinuerligt följa upp styrning och ledning genom det strategiska ledarskapet 
eftersom all data och teori pekar på att styrningen försvagas genom de hierarkiska 
nivåerna. 

• Stärka relationen mellan chefsnivåerna och framförallt tydligöra mellanchefens 
uppdrag och roll i det strategiska ledarskapet. 

7. Diskussion 
I detta avslutande avsnitt diskuteras uppsatsens slutsatser och vilka frågeställningar som de 
genererar. Vidare diskuteras metodens relevans och funderingar kring studiens validitet. 
Slutligen ges förslag på fortsatt forskning. 
 
Under arbetets gång har det vuxit fram en bild av hur styr- och ledningsmodellen fungerar i 
den undersökta organisationen och vi ser formen av ett timglas framför oss. Längst upp i 
timglaset finns den politiska målstyrningen, MRP-processen, midjan på timglaset utgörs av 
mellancheferna som ska transportera ned budskapet till resten av organisationen som återfinns 
i botten på timglaset. I en fokusgrupp beskrevs att MRP:n fungerar ner till nämnds nivå och 
en förvaltningschef nämner att MRP:n kvitteras via verksamhetsplaner. Det var inget som vi 
pratade med som inte förstod eller visste vad MRP var och de beskrev den på ett tydligt sätt.  
 
Förvaltningscheferna sätt att beskriva sitt ledarskap stämmer väl överens med de 
beskrivningar av strategiskt ledarskap som vi finner i litteraturen. Utifrån det som 
mellanchefer berättar i fokusgrupperna kan vi förstå att deras fokus ligger mer på operativt 
arbetet i vardagen än på strategiskt. Några av mellancheferna beskriver sin integration med 
förvaltningschef på ett sätt som ger en tydlig bild att ett stort engagemang och en vilja av att 
bidra. Flera mellanchefer i fokusgrupperna antyder att ett bra samarbete med förvaltningschef 
handlar om individen och någon nämner personkemi. Vi ställer oss därför frågan om det är 
personbundet huruvida de två chefsnivåerna samarbetar och får driv i sina frågar? Är det 
beroende av vilken individ som innehar befattningen om styrningen mellan nivåerna ska 
fungera? En aspekt i Raes et al.( 2011) modell (sid 14) handlar om ledares framåtlutade 
förhållningssätt där de har ett intresse av varandra, vikten av ett deltagande ledarskap och ett 
aktivt engagemang. Det här är två yttersta viktiga faktorer som ger kvalitet i det strategiska 
arbetet. Vi tycker oss också se mindre frustration hos de mellanchefer som beskriver att 
engagemanget mellan nivåerna finns. Där vi identifierar viss frustration tror vi att det speglar 
mer någon sorts maktlöshet än uppgivenhet. Även de mellanchefer som ger uttryck för 
frustration känner stort ansvar och engagemang för sin egen verksamhet.  
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Det är i dialogen tillsammans med värdegrund som ledningskvalitet skapas. När det finns 
brister i kommunikation mellan chefsnivåerna leder det till att mellanchef upplever en 
osäkerhet över hur fortsatt styrning nedåt i organisationen ska gå till. Istället för att jobba 
strategiskt med den röda tråden ända uppifrån politiken och ned till kund lägger man istället 
tid på att få de operativa frågorna att fungera. Det är där vi menar att midjan på timglaset 
formas. Nedanför förvaltningschefen, dvs. nedanför midjan, ska mellanchefer ta 
målstyrningen från MRP:n vidare i sina verksamheter, och när det inte sker uppstår brister. 
Det kan finnas flera orsaker till detta och vi vill lyfta fram två exempel. Ett exempel är den 
typiska mellanchefsrollen där det finns förväntningar från flera håll uppifrån, nerifrån, utifrån 
kund och andra interna intressekonflikter. Mellanchefen gör sitt bästa i att prioritera mellan 
olika intressenter och olika chefer löser sitt uppdrag på olika sätt. Det andra exemplet är att 
målstyrningen och den politiska viljan riktar sig mot politiskt ”heta” områden som får mycket 
uppmärksamhet, resurser, tydliga mål och nyckeltal medan andra områden och verksamheter 
kan vara helt utan mål i MRP´n. Vissa av dessa områden är omfattas av lagstiftning och 
myndighetsutövning och måste finnas i en kommunal verksamhet. 
 
Förutom den lokala styrningen förekommer alltmer en nationell styrning i from av 
myndighetsutövning och kontroll genom uppföljning av den offentliga sektorn. Konsekvensen 
av den differentierade styrningen är bl.a. att mellanchefen lägger mycket tid på administration 
och uppföljning. Detta leder till mindre tid och energi för de strategiska uppdragen. En 
konsekvens skulle kunna vara att man inte till fullo drar nytta av sina underställda chefer 
eftersom det också tar tid. När då den underställda chefen kommer och har behov av att prata 
möter överordnad chef behovet genom att finnas till och vara närvarande. Det blir ett sätt att 
tillfredsställa den egna medarbetaren. Det den högre chefen, ur ett strategiskt 
ledarskapsperspektiv, borde göra är att engagerat fråga efter bidrag till det strategiska arbetet 
(enligt Raes et al. 2011). Detta kan också förklara resultatet av medarbetarenkätens resultat på 
ledning och styrningspåståendena för mellancheferna. Resultaten är mycket spridda från 
väldigt låga till väldigt höga index. 
 
Det är intressant att diskutera och reflektera över vad som blir konsekvenserna när mellanchef 
inte klarar av att ta styrningen vidare längre ner i organisationen. Vad händer då med 
verksameter som finns under mellanchefernas nivå? De verksamheter som inte kan relatera 
till MRP-processen eller upplever att målen i MRP:n inte är applicerabara på den egna 
verksamheten försöker kompensera för det genom att styra på andra sätt. Exempel som nämns 
är skrifter med förhållningssätt, kundfokus, vikten av att leva värdegrund och framförallt 
beskrivs dialog med den egna verksamheten på olika sätt. Genom chefers och medarbetares 
engagemang och lojalitet får de verksamheter att fungera trots en spretig och bitvis otydlig 
styrning. En chef menar att beror på att man inte bryr sig om MRP:n utan gör som man alltid 
har gjort. Skulle MRP:n få styra då skulle det få konsekvenser för det operativa arbetet.   
 
Att ha styr- och ledningsmodeller är viktigt för stora organisationer om man vill ge 
organisationen en gemensam riktning. I den här organisationen finns det en bra modell ned till 
en viss nivå men som sen visar på tydliga brister. Vi ser en flora av olika saker som påverkar 
och en annan flora av olika sätt att försöka koppla grepp om organisationen. Politiken styr 
starkt vissa områden medan andra lämnas för att ”rulla på”. Det finns ett behov att tydliggöra 
hur styrning ska gå till för verksamheter som inte är politiskt heta under året eller 
mandatperiod. Vad styr när politikens intresse riktar sig åt annat håll?  
 
Idag lever många styr- och ledningsmodeller i organisationen, sida vid sida. Är det bra eller 
dåligt? Måste man välja en modell? Smith et al. (2010) pratar om att istället för att välja bör 
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ledningsgruppen prata om hur organisationen kan dra nytta av flera alternativ. Det är inte 
säkert att organisationen måste välja en modell. Verksamheterna är många och differentierade 
och lever också med olika företagskulturer. Däremot skulle ledningen behöva göra medvetna 
val. En medvetenhet kring vilka alternativ man valt och varför i ledningsgruppen ger en 
utgångspunkt att jobba vidare ifrån. Sen kan man titta på hur kommunikation ska se ut för att 
få en förståelse för hur de olika systemen förhåller sig till varandra.  

7.1 Metodkritik 
Utifrån att studien genomfördes i en organisation som den ena av författarna själv arbetar 
påverkar objektiviteten i studien. De två författarna har dock haft ett medvetet förhållningssätt 
till detta för att studien i så lite utsträckning som möjligt ska påverkas. 
 
Möjligheten att delta eller inte i fokusgrupper och intervjuer har varit frivilligt. De har själva 
fått avgöra om de vill delta och därav antalet deltagare i studien. I fokusgrupperna hade vi 
kallat 42 chefer och vi träffade slutligen 13 chefer. Sju förvaltningschefer kallades till intervju 
och tre intervjuades. Reliabiliteten hade höjts om vi hade haft flera deltagare. 
 
Fokusgruppernas storlek har skiftat från 3 till 6 personer. Enligt Wibeck (2000) och Fern 
(2001) bör fokusgrupper hålla sig mellan 4 till 10 personer vilket gör att detta arbete har en 
grupp som är för liten utifrån rekommendationerna. Båda menar ändå att det är syftet som ska 
avgöra storleken och att mindre grupper har fördelen av att alla kommer till tals på ett 
tydligare sätt. Författarna kan ändå konstatera att arbetets fokusgrupper har fungerat mycket 
bra och så även den lilla gruppen.  
 
Arbetets val att använda sig av flera datainsamlingsmetoder har visat sig fruktbart och är 
också något som stärker arbetets reliabilitet. Både fokusgrupper och intervjuer har 
transkriberats och systematisk analyserats vilket också stärker reliabiliteten. Resultaten från 
de olika metoderna har gett författarna en bättre och större förståelse. En nackdel är dock att 
resultatet är mycket stort och i vissa delar svårt och tidskrävande att hantera. Det gör också att 
arbetet innehåller många sidor. Författarna har fått fram mycket intressanta resultat men hade 
det funnits mer tid skulle ytterligare slutsatser kunna dras.  

7.2 Fortsatt forskning 
Hur kvalitet i strategisk ledning skapas har inte gjorts mycket forskning på och detta arbete 
tangerar endast frågeställningen. Det finns mycket mer att fortsätta titta på utifrån ämnet. 
Framför allt skulle det vara intressant att titta närmare just på den kommunala verksamheten 
med all dess komplexitet gällande styrning och ledning. Hur får man till en styrning av hela 
den kommunala organisationen och hur hanterar man flera parallella styrsystem till 
organisationens fördel?  
 
En annan intressant fråga är att närmare undersöka effekten av strategisk styrningen och 
komplexitet kring informationshantering och kommunikationsflöden. Salaman & Storey 
(2012) har i sina teorier kring paradoxer och dilemman lyft fram detta som en av de 
utmaningar som finns inom organisationer för strategisk ledning och kvalitet i beslutsfattande. 
Förmågan att förstå och kunna hantera komplexa frågor där inga tydliga vägval ges kräver en 
ny form av ledarskap. Författarna fortsätter med att organisationer som lyckas hantera detta 
genom att snabbt kunna ställa om och se vilka möjligheter det ger organisationen utifrån 
paradoxer snarare än att välja väg är de organisationer som blir framgångsrika. I vårt 
examensarbete valde vi att inte ta med detta då arbetet expanderade i empirin och avgränsades 
till strategiskt ledarskap och kvalitet utifrån olika nivåer och hur det påverkar styr och 
ledningsmodeller.  
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Utifrån de resultat som finns i detta arbete med stöd från medarbetarenkät och fokusgrupper 
synliggörs nyckelfunktioner för att styr och ledningsmodeller ska bli effektivare. Detta är 
chefer som finns på en mellannivå och chefer direkt under den. Deras kompetens och förmåga 
att hantera en mellanposition inom en stor organisation med många nivåer har betydelse för 
kvalitet i styrning och ledning av verksamheten ska bli effektiv. En möjlig fördjupning utifrån 
detta arbete är att närmare studera mellanchefer och nivån under för att synliggöra hur 
organisationen kan stärka och utforma ledarskapet på dessa nivåer inom ramen för dess 
uppdrag som strategisk ledare och därmed säkra styrning och kvalitet.  
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9. Bilagor 

 

BILAGA 1 
 
Inbjudan som gick ut till samtliga chefer i form av en bokning i deras Outlook kalender. 
 
 
Paradoxer och dilemman som påverkar det strategiska ledarskapet 
 
Vi är två studenter vid Mittuniversitet som under två år har läst en fördjupningskurs inom 
kvalitet och ledarskap. Under våren genomför vi vårt examensarbete. Vår uppsats kommer att 
vara ett inspel till det projekt som handlar om att förbättra Sundsvalls kommuns styr- och 
ledningsmodell. Denna modell har sin utgångspunkt i den politiska viljan (Mål och 
resursplanen) och ska brytas ned genom organisationens nivåer (verksamhetsplaner) i syfte att 
utföra politikens vilja, och att skapa värde för kunden. 
  
I examensarbete lyfter vi fram den grupp av chefer som leder andra chefer samt de paradoxer 
och dilemman som ingår i rollerna. Exempel på paradoxer är informationsbomardemang, att 
leda helhet men ansvara för delar samt arbeta strategisk och operativt samtidigt. 
  
Vi antar att detta kan påverka hur organisation lyckas med styrning och ledning. Vi antar 
också att detta är komplext och inte alldeles enkelt att sätta ord på. Därför vill vi genomföra 
en gruppövning där du tillsammans med andra chefer på samma nivå som du reflekterar och 
diskuterar ett antal frågeställningar som vi har. Du deltar i en tvärfunktionellgrupp (från flera 
förvaltningar) med 6-9 personer. 
 
I vårt examensarbete är ambitionen att du ska vara anonym och du kommer inte att namnges. 
Vi använder fokusgruppens samtal i redovisningen.  
Vi hoppas nu att detta har väckt ditt intresse och att du vill bidra under ett par timmar.  
 
 
Vänligen besvara mötesförfrågan för att vi ska veta om du kan närvara eller inte. 
Vänligen 
Maria Westerlund  
mariawesterlund@swipnet.se  
och 
Siv Thun 
Siv.thun@sundsvall.se 
 
 

 

 



 
 

56 
 

BILAGA 2 
 

Intervjuguiden för intervjuerna med förvaltningscheferna 
 

• Vilka utmaningar står du inför just nu? 

• Berätta hur din chef arbetar med de långsiktiga frågorna? 

• Hur ser samarbetet ut mellan dig och din chef? 

• Hur arbetar du för att skapa förståelse för händelser och situationer? 

• Hur arbetar du för att skapa förståelse för händelser och situationer? 

• Vad behöver ledarskapet för att lyckas med ledning och styrning? 

• Finns det något som du vill lägga till? 
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BILAGA 3 
 
Frågorna i Sundsvalls Medarbetarenkät 
 
Motivation 
Fråga 1 Mitt arbete känns meningsfullt 
Fråga 2 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 
Fråga 3 Jag ser fram emot att gå till arbetet 
 
Ledarskap 
Fråga 1 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 
Fråga 2 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 
Fråga 3 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 
 
Styrning 
Fråga 1 Jag är insatt i min arbetsplats mål 
Fråga 2 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt  
Fråga 3 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 
 
Kommunikation 
Fråga 1 Min närmaste chef hjälper mig att förstå händelser och situationer och hur det 
påverkar mitt uppdrag  
Fråga 2 Jag känner att jag fritt kan diskutera idéer och känslor som arbetet med min närmaste 
chef  
Fråga 3 Min närmaste chef är bra på att kommunicera vilka förväntningar hon har på mig i 
arbetet 
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BILAGA 4 
 

Resultat från medarbetarenkät som används i arbetet 
 
Medarbetarenkätens resultat är redovisat utifrån de tre valda områdena: Kommunikation (K), 
Ledning (L) och Styrning (S). Varje område har tre frågor (1,2,3). Index kan anta ett värde 
mellan 0-100 och ju högre värde desto högre grad av instämmande.  
Om alla i en grupp har valt svarsalternativet ”instämmer helt” eller ”mycket positivt” på ett 
påstående blir alltså värdet 100. I första tabellen nedan redovisas de 42 mellanchefers index 
som ingår i studien. I den andra tabellen nedan redovisas de sju förvaltningschefers index som 
ingår i studien. Siffrorna i tabellerna visar högsta och lägsta index, spridning, median och 
medelvärde. Siffrorna är redovisade fråga för fråga inom områdena ledning, styrning och 
kommunikation. 
 
Mellanchefernas resultat 
 

Frågor från medarbetarenkäten 
Lägsta 
index 

Högsta 
index 

Spridning 
(Högsta –
lägsta) Median Medel 

L1 Min närmaste chef visar 
uppskattning för mina 
arbetsinsatser  43 100 57 77 74 
L2 Min närmaste chef visar 
förtroende för mig som 
medarbetare  61 100 39 83 82 
L3 Min närmaste chef ger mig 
förutsättningar att ta ansvar i mitt 
arbete 57 85 28 82 81 
S1 Jag är insatt i min arbetsplats 
mål  57 100 43 86 83 
S2 Min arbetsplats mål följs upp 
och utvärderas på ett bra sätt  25 90 65 68 64 
S3 Jag vet vad som förväntas av 
mig i mitt arbete 59 100 41 82 81 
K1 Min närmaste chef hjälper mig 
att förstå händelser och situationer 
och hur det påverkar mitt uppdrag 45 100 55 69 69 
K2 Jag känner att jag fritt kan 
diskutera idéer och känslor om 
arbetet med min närmaste chef 62 100 38 84 81 
K3 Min närmaste chef är bra på att 
kommunicera vilka förväntningar 
hon har på mig i arbetet 46 100 54 70 71 
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Förvaltningschefernas resultat 
 

Frågor från medarbetarenkäten Lägsta Högsta 

Spridning 
(Högsta –
lägsta) Median Medel 

L1 Min närmaste chef visar 
uppskattning för mina arbetsinsatser  67 90 23 74 75 
L2 Min närmaste chef visar 
förtroende för mig som medarbetare  73 92 19 83 83 
L3 Min närmaste chef ger mig 
förutsättningar att ta ansvar i mitt 
arbete 75 92 17 81 82 
S1 Jag är insatt i min arbetsplats mål  67 94 27 83 88 
S2 Min arbetsplats mål följs upp och 
utvärderas på ett bra sätt  58 83 25 69 71 
S3 Jag vet vad som förväntas av mig 
i mitt arbete 81 85 4 83 83 
K1 Min närmaste chef hjälper mig 
att förstå händelser och situationer 
och hur det påverkar mitt uppdrag 50 88 38 72 71 
K2 Jag känner att jag fritt kan 
diskutera idéer och känslor om 
arbetet med min närmaste chef 61 94 33 78 79 
K3 Min närmaste chef är bra på att 
kommunicera vilka förväntningar 
hon har på mig i arbetet 60 85 25 73 73 
 
 

 


