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SAMMANFATTNING
Avsikten med denna studie var att undersöka de faktorer som resulterade i att
Socialförvaltningen i Luleå inrättade ett nytt chefsled; områdeschef. Vardera chefsled;
enhetschef, områdeschef, verksamhetschef och därtill facklig part har redogjort för sitt
perspektiv på vad som ingår i det nya chefsledets uppdrag. Avsikten med detta var att se hur det
nya chefsledets uppdrag uttolkas mellan chefsled och facklig part. Studien avsåg även att
redovisa och analysera de erfarenheter som ansamlats sedan installationen av det nya chefsledet.
Erfarenheter avsåg även utkristallisera vad det nya chefsledet inneburit för förvaltningen därtill
vilka för-respektive nackdelar som det medfört.
Förarbetet visade på en rad faktorer som resulterat i ett nytt chefsled inom Socialförvaltningen i
Luleå. Vid en översyn 2009 klarlades att operativa frågor riskerade att hamna hos
verksamhetschefen vars uppdrag även hade en strategisk aspekt som kom i skymundan.
Verksamhetschefen hade även signalerat att de inte mäktade med att leda så stort antal
enhetschefer samtidigt som Socialstyrelsen signalerat behovet av ett nära ledarskap.
Det nya chefsledet har inneburit att verksamheten kan arbeta mer enhetligt vilket sker genom att
områdeschefen följer upp och ser över exempelvis enhetschefens styrkortsarbete. Vidare har
förvaltningen avsevärt större insikt i sina verksamhetsområden då områdeschefen ansvarar för att
data bokförs. Vidare finns genom ett nära ledarskap möjlighet för enhetschefen att erhålla
feedback och återkoppling på det egna arbetet. Vad avser kundnyttan och verksamhetens
transparens gentemot medborgarna är områdeschefen att beteckna som ett lyft för verksamheten.
Vad avser nackdelar som kunnat utläsas av områdeschefens tillkomst är att enhetschefen
upplever sig kontrollerad. Detta grundar sig i att områdeschefen regelbundet granskar
enhetschefens arbete. Det finns en splittring mellan enhetschefer och områdeschefer vilket
återknyter till upplevelsen av kontroll. Därutöver menar flertalet enhetschefer att de skulle bli
administrativt avlastade av områdeschefen vilket inte införlivats. Då respektive chefsled och
facklig part redogör för det nya chefsledets uppdrag finns ingen större enhetlighet.
Nyckelord: mellanchef, Foucault, offentlig sektor, övervakning

ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the factor that resulted in the social service
administration in Luleå instituted a new position, a middle manager between the unit manager
and operations manager which is the area manager. Each level of manger; unit manager, area
manager, director of operations and associated union party in the study, among other things,
carrying their perspective on what is included in the new managers mission. The purpose of this
is to see how the new area manager assignments are interpreted between the manager level and
union party. The experience are also related to crystallize what the area manager meant for the
administration, thereto which advantages and disadvantages that could be inferred based on
reports from director of operation, area managers, unit managers and union representatives.
There are a number of factors that resulted in a new level of manager in the social services
administration in Luleå. In a review in 2009, it was clarified that the operational issues were at
risk of operations manager whose mission also had a strategic aspect that was overlooked. The
operation manager had also signaled that they didn´t had the stamina to be there for the unit
managers while National Board of Health signaled the need for a near leadership.
The new manager level has meant that the administration can work more consistently which is
done by that the area manager follows up and look over for example, the head of unit scorecards
work. Furthermore, the administration considerably gets greater insight into their regions since
the area manager is reviewing that the data are recorded. Furthermore by a closer leadership the
unit manager are given the opportunity to get feedback on their own work. Area manager is a
quality improvement to social services regarding benefit to customers and the social service
transparency towards citizens. Disadvantages based on the area manager genesis are that the unit
manager perceives themselves controlled. This is based on a regular review of the unit manager’s
work. This is a new feature in the administration and work that the area manager implements.
There is a split between unit managers and area managers which focuses on the experience of
control. In addition, says the majority of unit managers that they would be administratively
relieved by the area manager which is not incorporated. When the parties are accounting for the
mission of the area manager, there is really is no greater consistency.
Keyword: middle manager, Foucault, public sector, surveillance

TACK!
Först och främst vill jag tacka informanterna som varit navet i studiens tillblivelse. Vidare vill
jag tacka min sambo Evelina som varit ett stöd i skrivandets stund. Sist men inte minst vill jag
passa på att tacka min handledare professor Elisabeth Berg för goda råd genom arbetsprocessen.

Andreas Nordgren, Luleå den 12 maj 2014

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning .....................................................................................................................................9
1.1 Syfte och frågeställningar .....................................................................................................12
1.2 Chefsleden och Socialförvaltning ........................................................................................12
1.3 Avgränsningar ......................................................................................................................15
1.4 Disposition ..........................................................................................................................16
2. Organisation och mellanchef i offentlig sektor .....................................................................17
2.1 Organisation i förändring ....................................................................................................17
2.2 Mellanchef i offentlig sektor ...............................................................................................20
3. Teoretisk referensram .............................................................................................................27
3.1 Organisation ........................................................................................................................27
3.2 Nyinstitutionell organisationsteori .....................................................................................29
3.3 Organisationen och dess förändringar .................................................................................29
3.4 Personalutveckling och prestationshantering ......................................................................34
3.5 Mellanchefen .......................................................................................................................35
3.6 Makt och organisation .........................................................................................................37
4. Metodologi ................................................................................................................................41
5. Metod ........................................................................................................................................44
5.1 Val av metod ........................................................................................................................44
5.2 Intervjuförfarande.................................................................................................................45
5.3 Etiska överväganden ............................................................................................................45
5.4 Reflektioner över ämnesområdet .........................................................................................46
5.5 Urval ....................................................................................................................................47
5.6 Centrala begrepp ..................................................................................................................47
5.7 Reliabilitet och validitet .......................................................................................................48
5.8 Kritisk diskursanalys ............................................................................................................49

6. Empiri .......................................................................................................................................56
6.1 Områdeschefen och organisationskontext ............................................................................58
6.1.1 Områdeschefens introduktionsfas .................................................................................59
6.1.2 Förväntningar på områdeschefen ..................................................................................66
6.1.3 Områdeschefens uppdrag ..............................................................................................67
6.1.4 Vad områdeschefen inneburit ........................................................................................73
6.2 Det nära ledarskapet .............................................................................................................80
6.3 Kontroll och motstånd ..........................................................................................................83
7. Diskussion och slutsats ............................................................................................................87
7.1 Orsaken till ett nytt chefsled ................................................................................................88
7.2 Vad har det nya chefsledet inneburit? .................................................................................91
7.2.1 Makt, motstånd och normalisering ................................................................................94
7.3 Områdeschefens uppdrag .....................................................................................................97
7.4 Myntets två sidor................................................................................................................100
7.5 Det osagda ..........................................................................................................................101
7.6 Avslutande reflektioner ......................................................................................................102
8. Förslag till fortsatt forskning ................................................................................................103
Referenser ...................................................................................................................................104
Intervjuguide ..............................................................................................................................108
Bilaga 1........................................................................................................................................109
Bilaga 2........................................................................................................................................110
Bilaga 3........................................................................................................................................112

1. INLEDNING
Detta kapitel avser initialt att redogöra för ämnesområdet Human Resource Management och
dess relation till sociologi. Kapitlet redogör därefter för studiens problemställning och
chefsleden inom organisationen. Avslutningsvis presenteras syfte följt av avgränsningar samt
disposition.

Människans förutsättningar är bundna av utseendet på de rutiner och regler som är rådande.
Influenser och rörelser är att betrakta som föränderlighetens smörjningssmedel. Den som
betraktar fotografier i ett gammalt fotoalbum eller får för sig att bläddra i en gammal dagstidning
ser tydligt att det som en gång var nyheter och färska minnen förvandlats till historia. Den
samhällsbild som rådde en gång har kanske bara likheter och släktskap med den verklighet
dagens människa känner. Samhället är inte statiskt, allt förändras och därmed också människans
förutsättningar. Människor som levde för hundra år sedan och människor som lever idag kan
likaledes studeras sociologiskt. Giddens (2007) sammanfattar sociologin som studiet av grupper,
samhällen och individernas sociala samspel.
Vidare innefattar det sociologiska fältet ett brett spektrum av undersökningsområden från
exempelvis samspelet vid en flyktig kafferast till stora komplexa organisationskonstellationer. I
den stora flora av undersökningsområden som sociologin rymmer finns studiet av organisationer
och dess inre liv. Detta innebär att studiet av Human Resource Management korresponderar med
Giddens (2007) redogörelse av vad sociologi är. För att kunna förstå de bakomliggande aspekter
som ryms inom området Human Resource Management tillämpas bland annat sociologi,
företagsekonomi eller psykologi som teoretiskt fundament. I denna studie kommer aspekter av
Human Resource Management undersökas ur ett sociologiskt perspektiv.
McKenna och Beech (2008) menar att Human Resource Management avsikt är att effektivisera
den organisatoriska kapaciteten vilket sker med adekvat ledningsmetod. Huvudsyftet inom
Human Resource Management är hantering och ledning av organisationens viktigaste resurs, de
anställda. Organisationer i förändring har sannolikt ambitionen att optimera verksamheten vilket
harmonierar med Human Resource Management avsikter.
Den sociologiska aspekt som kommer att undersökas i denna studie hanterar introducering och
drift av ett nytt chefsled i Luleå Kommuns Socialförvaltning; Områdeschefen. Områdeschefen
installerades mellan enhetschefen och verksamhetschefen. Fram till år 2013 leddes vartdera
verksamhetsområdet av en verksamhetschef och ett tjugotal enhetschefer. Vardera enhetschefen
ansvarar för vårdpersonal eller handledare som till antalet varierade från tjugo till fyrtio
anställda. En verksamhetschef skulle därmed finnas till för närmare trettio enhetschefer. Vardera
enhetschefen skulle finnas till för vårdpersonal/handledare, kunder och anhöriga. Om en
enhetschef behövde stöd i ledarskapet fanns ingen garanti att verksamhetschefen skulle finnas till
fullt ut.
Sett till den forskning där mellanchefen är studieobjektet visar det sig att mellanchefens roll är
mycket komplex. DiMaggio och Powell (1983) menar att förändringar inom organisationer är en
mycket förutsägbar företeelse. Den offentliga sektorn har präglats av en mer permanent struktur,
avsevärt mindre förändringsvillig än den privata. Offentlig sektors organisatoriska stelhet har
mjuknat och den offentliga sektorn har blivit mer lik den privata sektorn. Den ökade
9

homogeniteten kan förstås genom Hood och Peters (2004) redogörelse för New Public
Management; NPM och dess utvecklingsfaser. Ledarna inom den offentliga sektorn har i ökad
utsträckning gått från att uppbära en mer byråkratisk ledarstil till att anamma en entreprenöriellt
präglad ledarstil (Du Gay, 1996).
Inom den svenska offentliga sektorn har det länge funnits ett chefsvakuum som kan härledas
tillbaka till tidigt 1980-talet då verksamheterna plattade ner sina chefspyramider (Petterson,
2006). Ledordet var en platt organisationsstruktur och därmed få chefer. Detta skapade en
överbelastning av arbetsuppgifter hos första linjens chef och därtill ett tomrum mellan
chefsleden. Utöver ökade arbetsuppgifter genomfördes i verksamheterna omfattande
besparingskrav utan verklighetsförankring av verksamheterna (Petterson, 2006).
Petterson (2006) menar att distinktionen som utmärker första linjens chefer kan ses i ljuset av
chefsfrågor respektive ledarskapsfrågor. Petterson (2006) kunde konstatera att chefsfrågorna till
stor del baserades på administrativa spörsmål med en hierarkisk kommunikationsväg.
Chefsfrågorna är därtill behäftade med ett begränsat handlingsutrymme. Ledarskapsfrågor
handlar mer om att skapa, vara kreatör och processtödjare. Ledarskapet är att beteckna som
egenskaper som följer med chefskapet (Petterson, 2006). I vartdera chefsledet återfinns
ledarskapet. Holmberg och Henning (2008) betecknar ledarskapet som en process som är
kollektivt betingad. Ledarskapet skapas, transformeras och får sitt berättigande genom
meningsskapande processer. Ledarskapet uppvisas och är del i en kamp bland flera inblandande
parter och deras rivaliserande inställningar. Kampen kan förstås som makt och analyseras i denna
studie bland annat genom Foucault (2003). Makten verkar genom vad Foucault (2003) kallar
disciplineringsteknik i denna studie visar sig detta genom enhetschefens redovisningsplikt
gentemot områdeschefen. Karlsson (2008) menar att mellanchefen hela tiden måste kämpa för
sitt existensberättigande då dess roll inte alltid är tydligt preciserad i organisationen.
Mellanchefen blir något som kan förhandlas bort och exkluderas ur organisationsträdet vilket
studiens fackliga parter arbetar för. Makten har därmed även en motmakt (Beronius, 1986).
Studien avser att utforska de bakomliggande orsakerna till införandet av det nya chefsledet. Då
snart ett och ett halvt år passerat sedan chefsledet introducerades avser studien även undersöka
erfarenheten från implementerande av chefsledet och därtill undersöka vad det nya chefsledet
betytt för Socialförvaltningen.
I studiens inledningsskede fanns en förförståelse som grundade sig på att ett nytt chefsled
introducerats för att höja kvalitén i hela personalkedjan från baspersonal till socialchef.
Förförståelsen grundade sig på att första linjens chefer, det vill säga; enhetscheferna har en
begränsad kommunikationsmöjlighet med verksamhetschefen. Vidare hade verksamhetschefen
en begränsad möjlighet att finnas till för enhetscheferna, därmed introducerades ett
mellanchefsled för att säkerställa kvalitén i kommunikationen.
Tanken på ämnesområdet uppstod i samband med en praktik vid Socialförvaltningens
personalkontor där organisationsträdet presenterades och det visade sig att förvaltningen
introducerat ett nytt chefsled i egenskap av områdeschefen. Ytterligare en chefsnivå inom
offentlig förvaltning kan indelas i både det sociologiska och personalvetenskapliga fältet vilket
därmed kändes som ett fullt tänkbart uppsatsämne.
Ambitionen med denna studie är att utforska de bakomliggande orsakerna till att
Socialförvaltningen i Luleå introducerat ett nytt chefsled mellan verksamhetschef och
10

enhetschef. Vidare finns en strävan att utforska erfarenheterna från det att områdeschefen togs i
bruk. Det som väckte intresset för implementering av det nya chefsledet är att den kommunala
verksamheten inte tidigare haft detta chefsled. Implementering av ett chefsled är nytt för
Socialförvaltningen i Luleå men inte ett nytt sociologiskt fenomen. En allmän
organisationsteoretisk förförståelse kan förutse att chefsintroduceringen inte enbart återspeglar
socialförvaltningens bakomliggande orsaker och erfarenheter. Den återspeglar även mer
generella frågeställningar som kan förstås med viss insikt i tidigare organisationsreformer.
Att fånga det organisationssociologiska fenomenet innebär en möjlighet att sammanväva Human
Resource Management med Sociologi. Mindre organisationer och företag kan sannolikt verka
med färre chefsled och glesare organisationsträd. Då verksamheter blir större blir det naturliga att
ordna verksamheten med fler organisatoriska knutpunkter i form av chefsled för att därmed
bland annat stabilisera kommunikationen internt. Luleå Kommun växer och i och med att
kommunen växer tilltar även den verksamhet som ombesörjer invånarnas sociala behov.
Offentliga organisationer måste anpassa sig till den verklighet under vilken den verkar.
Installation av ett nytt chefsled kan vara en sådan anpassningsåtgärd.
Det finns ett flertal faktorer som torde följa med installationen av en ny chefsbefattning. Det
handlar dels om att bäraren av chefsbefattningen hittar sin roll i verksamheten därtill förändras
även förutsättningarna för vilka som är underställda och överställda det nya chefsledet. Tänkbara
beröringspunkter är förändrat handlingsutrymme och kommunikationsmöjligheter.
Vilka de bakomliggande orsakerna är till att Socialförvaltningen introducerade ett nytt chefsled
skall förklaras och förstås med hjälp av ämnesområdet sociologi med inriktning Human
Resource Management. Genom att undersöka de bakomliggande orsakerna till det nya chefsledet
finns en förhoppning att kunna bringa klarhet i de organisationsstrategiska besluten. De
bakomliggande orsakerna återknyter till syftet med installationen av mellanchefsledet.
Ändamålet med Human Resource Management är att effektivera verksamheten och sätta
verksamhetens personal i fokus för organisationsstrategiska processer enligt McKenna och
Beech (2008). Genom att fastställa de bakomliggande orsakerna till det nya chefsledet ges också
möjligheten att undersöka hur pass väl de bakomliggande orsakerna harmoniserar med nämnda
hörnsten inom Human Resource Management. Vidare finns möjlighet att utforska diskrepanser
mellan de skilda chefsledens upplevelser av det nya chefsledet.
Genom att utforska de bakomliggande orsakerna till det nya chefsledet uppstår sannolikt nya
frågor som blir uppslag till framtida forskning. Vidare finns i studiens syfte en önskan om att
undersöka erfarenheter av det nya chefsledet. Erfarenheter återknyter till upplevelser som gäller
det nya chefsbefattningen; områdeschef. Upplevelsen återknyter dels till det dagliga arbetet, både
från områdeschefens perspektiv men även i nära anslutning till hur områdeschefen upplevt det
nya chefsledet. Genom att undersöka vad det nya chefsledet inneburit för verksamheten finns
möjlighet att se om installationen varit gynnsam eller inte och därtill på vilka punkter. Genom
detta finns möjlighet att se om det nya chefsledet är centralt för verksamheten eller inte.
Syftet rymmer även en deskriptiv aspekt som avser bringa förståelse till områdeschefens uppdrag
och funktion i verksamheten. Detta avser även illustrera mellanchefspositionen i offentlig sektor.
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Studien syftar till att utforska de bakomliggande orsaker till att Socialförvaltningen i Luleå valt
att införa en ny chefsbefattning; områdeschef. Studien avser undersöka erfarenheten av
chefsimplementering och klargöra vad områdeschefen inneburit för verksamheten. Därtill
undersöks hur chefsledet mottagits kollegialt och vilka för- respektive nackdelar som det nya
chefsledet genererat.
Varför introducerades ett nytt chefsled inom Socialförvaltningen?
Vad har installationen av områdeschefsbefattningen inneburit för Socialförvaltningen?
Hur beskriver områdescheferna sitt uppdrag?
Hur beskrivs områdeschefens uppdrag av berörda chefsled och fackförbund?
Vad finns det för för-respektive nackdelar med ett ytterligare chefsled?

1.2 CHEFSLEDEN OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN
Första linjens chef, den chef som arbetat närmast verksamheten betecknas i Luleå som
enhetschef. I över två decennier har enhetschefens närmaste chef varit verksamhetschefen.
Vardera verksamhetschefen har lett sitt verksamhetsområde och haft uppåt ett trettiotal
enhetschefer under sig. Sedan årsskiftet 2012/2013 har det inrättats ett nytt chefsled mellan
enhetschefen och verksamhetschefen vilket är områdeschefen.
År 2009 genomfördes en översyn av Socialförvaltningen. Informationsinsamlingen som låg till
grund för översynen bestod av ett möte med 60 enhetschefer vilka diskuterat och redovisat
synpunkter på rådande organisationens struktur. De chefsled som berördes var; verksamhetschef
och enhetschef. Den platta organisationen innebar en nära kontakt mellan chefsleden vilket
upplevdes som positivt bland enhetscheferna. En nackdel som kunde fastställas med hänsyn till
det organisatoriska perspektivet var att det dagligt arbete riskerade att ansamlas hos
verksamhetschefen. Ytterligare ett problem med den organisatoriska strukturen kunde härledas
till den platta organisationsstrukturen. Vardera ledningsgruppen tillhandahöll 22-30 enhetschefer
i vardera ledningsgruppen. För verksamhetscheferna blev möjligheterna små att verka för en
uppbyggande verksamhetsutveckling i samverkan med ledningsgruppen. Fördelen som kunde
fastställas av att verksamhetschefen höll möten med samtliga enhetschefer var att samtliga chefer
erhöll samma information, detta kunde också spara tid till verksamhetschefen istället för att
denne höll flera ledningsmöten där information riskerade upplevas på skilda vis.
Områdescheferna valde att dela upp mötena i flera grupper vilket medförde en ojämn
informationsspridning inom organisationen och ökade risken för informella informationskanaler.
I översynen anser enhetscheferna att beslutsvägarna upplevs som mindre effektiva och att svaren
på frågeställningar låter vänta på sig. Frågeställningarna hade riktats mot fel del av
organisationen, att det ställts frågor mot en felaktig nivå och att detta har förbättrats.
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Slutsatserna som drogs vid Socialförvaltningens översyn 2009 var att den platta
organisationsstrukturen som lanserades 2001 inte mäktade mer några större volymer vad avser
enheter och anställda. Samtidigt drogs slutsatsen att organisationen fungerar bättre och bättre
vilket kunnat utläsas efter samtal med verksamhetens enhetschefer. Vad avser den
framåtskridande planeringen konstaterades att den då rådande organisationsmodellen inte tålde
volymökning och förändring i uppdrag och tillhörande arbetsuppgifter. Det kunde också
konstateras att samhällets krav på insyn och kontrollfunktioner ökat vilket genererat ytterligare
arbete för enhetscheferna. Med hänsyn till det merarbete som tillkommit vad avser samhällets
krav på nämnda punkter efterfrågades en effektivisering av enhetschefernas administrativa
arbetsuppgifter. Informationen från ledningen upplevs som en envägskommunikation och anses
ha en mindre koppling till den egna verksamheten. Samtidigt finns en svårighet att erhålla en
förståelse för det politiska budskapet ute i verksamheterna.
I Socialstyrelsens tillsynsrapport 2011 redogörs bland annat för att cheferna är mer frånvarande i
kommunala verksamheter. Detta är också ett kontinuerligt dilemma som återfunnits inom LSSområdet där det återfinns en avsaknad av ett nära ledarskap. För att kunna bilda sig en
uppfattning av ytterligare ett chefsled implementerades ett nytt chefsled inom personlig assistans
mellan januari 2011 och december 2011. I projektet erhöll två chefer ett större ansvar och
Utökade arbetsuppgifter exempelvis att utveckla strategier och rutiner. De nya chefsrollerna var
till sin karaktär samordnande medan ekonomi och personalansvar var verksamhetschefens. Efter
implementering och drift av "testcheferna" utvärderade Socialförvaltningen projektet.
Projektets chefer hade främst arbetet med; stöttning av ledare, verksamhetsutveckling, strategier
för utveckling av bemanning samt ekonomi. Vad avser ledarskapsfrågan underströks
enhetschefernas behov av att träffa närmsta chef mer kontinuerligt. Ett nära ledarskap avsåg
bland annat att ge en tydligare överblick av verksamheten. Vidare ansågs de ge bättre
förutsättningar till en snabbare återkoppling i det dagliga arbetet. Ytterligare en effekt av det nära
ledarskapet ansågs vara att verksamheten kunde arbeta mer enhetligt och med ett konsekvent
förhållningsätt vad beträffar verksamhetens gemensamma frågor. Vid utvärdering av 2011
chefsprojekt poängterades avsaknad av handlingsutrymme och mandat att kunna fatta beslut
vilket riskerade att göra verksamheten mindre effektiv.
En observation som gjordes i samband med projektet var att arbetet med styrkorten utvecklats.
Detta hade föranlett ett för verksamheten övergripande styrkortsarbete som resulterat i en tydlig
vetskap inom verksamhetsområdet vilket var föremål för projektet. Vad avsåg bemanning ansågs
projektet bidra till en tydligare målbild av verksamhetens behov samt en förbättrad struktur.
Ytterligare behov som återfanns i samband med projektet var bland annat; att förbättra de interna
rutinerna och samarbetet samt avlasta enhetscheferna vad avsåg bemanning och administration.
Det fanns även behov av att göra mål och strategier tydligare, utveckla metoder för att kunna
arbeta med kundnöjdheten och förväntning på insats. Därtill fanns ett behov av utvidgad
omvärldsbevakning, utvecklad redovisning och ekonomihantering.
Slutsatser av projektet var att ett nytt chefsled till viss del skulle minimera arbetsbelastning bland
enhetschefer vad avsåg samordning och utveckling av arbetssätt. Vidare kunde ett nytt chefsled
skapa godare förutsättningar för en hållbar utveckling. Det ansågs att ett nytt chefsled skulle
utveckla verksamheten och generera en bättre arbetsmiljö på ett övergripande plan.
Det ansågs nödvändigt att både mandat och befogenhet följde med den nya chefsrollen och att
det fanns en klar distinktion mellan chefsleden; enhetschef, områdeschef (det nya chefsledet) och
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verksamhetschef. Områdeschefens uppdrag avsåg att företräda och leda området mot uppställda
mål och uppdrag. I områdeschefens uppdrag ingick att upprätta en aktivitetslista med
utgångspunkt från verksamhetens styrkort. Områdeschefen ska även vara bevandrad vad avser
styrande dokument samt vara en god ambassadör för Luleå. Ett av det mer centrala uppdraget för
områdeschefen gick ut på att samverka kollegialt med de andra områdescheferna för att leda
förvaltningens arbete och att därtill finnas som ett stöd för enhetscheferna i deras dagliga arbete
vad avser baspersonal, kund och anhörig.
I sitt uppdrag är områdeschefen enhetschefernas närmaste chef och ansvarar över; personal,
ekonomi och verksamhet. Områdeschefen är underställd verksamhetschefen och deltar i
ledningsgruppen med andra områdeschefer och verksamhetschef. Områdeschefen deltar även i
andra möten med områdeschefskollegor och verksamhetschef. Som ett stöd i områdeschefens
arbete skall stabsfunktionerna vara dem tillgängliga. Områdeschefen verkar i sitt uppdrag utifrån
fyra perspektiv vilka är; kundperspektiv, medarbetarperspektiv, utvecklingsperspektiv och
ekonomiperspektiv. Områdeschefen leder och utvecklar verksamheten på uppdrag av
verksamhetschefen.
Utvecklingsperspektivet innebär att områdeschefen verkar för en bevisprövad praktik vilket
innebär att arbetet i verksamheten skall bedrivas efter den mest adekvata kunskapen.
Områdeschefen skall verka för enhetschefens möjligheter att genomföra hembesök hos kund.
Perspektivet innebär att områdescheferna bland annat ska se över att riktlinjer och förordningar
följs och hålls uppdaterade. En kontinuerlig rapportering skall ske till verksamhetschefen vad
avser rutiner, riktlinjer, bevaka förändringsbehov och behov av kompetensutveckling.
Medarbetarperspektivet har fokus på verksamhetens medarbetare och områdeschefens roll är att
samverka med verksamhetschef och på deras uppdrag utveckla verksamhetsområdet.
Områdeschefen skall kontinuerligt följa upp arbetet med arbetsmiljö. Områdeschefen är
arbetsmiljö- och personalansvarig över sina enhetschefer. Områdeschefen rapporterar till
verksamhetscheferna vad avser upprättade åtgärdsplaner och analys av medarbetarenkät som
gjorts i samråd med områdets enhetschefer. Ett ansvar finns vad avser att i verksamheten
tydliggöra policys, styrdokument, lagar och förordningar och att dessa levandegörs och efterföljs
bland enhetschefer. Därtill skall områdeschefen hålla återkommande ledningsmöten tillsammans
med enhetscheferna. Områdeschefen skall stödja enhetschefen i deras personalnära och operativa
arbete. Områdeschefen skall sköta bemanning av enhetschefer och även täcka upp för
enhetscheferna när läget är akut. Om behov finns skall områdeschefen vara en stödjande faktor
vid rehabiliteringsärenden och personalrelaterade ärenden och ha delaktighet i rutiner för
personaladministration. Områdeschefen skall ha en god samverkan med fackföreningar.
Kundperspektivet innebär att områdeschefen behandlar planer för genomförande,
vård/rehabilitering samt social dokumentation. Vid avvikelser är det områdeschefens ansvar att
meddela verksamhetschefen. På samma sätt som i medarbetarperspektivet skall områdeschefen
stödja enhetschefen vid svåra kontakter och samtal av känsligare karaktär. Områdeschefen skall
följa upp och analysera enkäter. Områdeschefen skall vidare bistå Distriktsombudsmannen,
Patientnämnden, Socialstyrelsen och på uppdrag av verksamhetschef delge information till
föreningar och Socialnämnd. I samverkan med övriga chefsled; enhetschef och verksamhetschef
skall områdeschefen vara del vid mediakontakt (Bilaga 3).
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Ekonomiperspektivet innebär inledningsvis att områdeschefen verkar för att ha budget i balans
vilket bland annat innebär budget och uppföljningsansvar. Områdeschefen är delaktig i att
ansvara för kommunens ekonomi. Områdeschefen skall på uppdrag av verksamhetschefen
utifrån ekonomiperspektivet medverka vid upphandlingsprocesser. I samråd med övriga
områdeschefer skall vederbörande planera personalresurser för verksamheten. Områdeschefen
samverkar med verksamhetens lokalchef för frågor som avser lokal och leasingbilar. Därtill skall
områdeschefen vara delaktig vid behov och insats för kund och rapportera till
verksamhetschefen. Avslutningsvis skall områdeschefen verka för enhetschefernas delaktighet
vad avser verksamhetens ekonomi (Bilaga 3).
I den arbetsbeskrivning som ligger till grund för områdeschefen nämns att dess viktigaste
uppdrag är att kunna samverka kollegialt med övriga områdeschefer samt att verka för
Socialförvaltningens arbete. Områdeschefen ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och är
underställd verksamhetschef samt är enhetschefernas närmaste chef. Områdeschefen skall stödja
verksamhetens operativa arbete samt verka för utveckling av verksamhetsområdet.
Områdeschefen har ett ansvar för bevakning av arbetsmiljö, medarbetare och ekonomi samt
kompetensutveckling (Bilaga 2).

1.3 AVGRÄNSNINGAR
Avsikten med denna studie är att bidra med en ökad förståelse till att Socialförvaltningen i Luleå
Kommun införde ett nytt chefsled och hur den första chefstiden fallit ut för områdeschefen.
Studien är därmed avgränsad till att beröra ett specifikt chefsled under en begränsad tid och i en
definierad geografisk kontext.
Då Socialförvaltning är föremål för undersökning fanns inledningsvis en möjlighet till att
innefatta genusaspekten av chefskapet då förvaltningen domineras av kvinnliga arbetstagare och
kontrastera detta med chefskapet i en förvaltning som domineras av män. Detta hade dock
inneburit en mindre avgränsad studie som utöver att generera en förståelse och översyn av
chefskapet därtill hade kontrasterat ett annat chefskap vilket sannolikt även inneburit en
jämförelse mellan ett nytt chefsled gentemot ett etablerat chefsled.
I denna studie har inte aspekter som genus, etnicitet och sexuell läggning blivit centralt
fokusområde. De betyder inte att nämnda aspekter anses ha ett underordnande värde. Varför
intersektionalitet inte blivit en central faktor i studien har att göra med en uppfattning om att ett
större djup kan uppnås om studien avgränsas till en faktor och ger därmed beröringspunkterna
större rättvisa.
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1.4 DIPOSITION
Studien består av åtta kapitel som hanterar följande aspekter; 1 inledning, 2 tidigare forskning, 3
teori, 4 metodologi, 5 metod, 6 empiri, 7 diskussion och slutsats, 8 framtida forskningsförslag.
Studiens inledande kapitel behandlar studieobjektets relation till ämnesområdet Human Resource
Management och sociologi. Därefter följer en sociologisk problemställning som redogör för
varför undersökningsområdet är sociologisk intressant. Efter den inledande presentationen av
ämnesområdet följer studiens syfte och frågeställningar. Efter inläsning av ämnesområdet lades
grunden för avsnittet tidigare forskning. Därefter följer en redogörelse över studiens
avgränsningar som både visar på avgränsningar av informanter och verksamhet.
Det andra kapitlet består av en genomgång av tidigare forskning som belyser aspekter av
mellanchefen i den offentliga sektorn.
De teoretiska uppslagen återfinns i studiens tredje kapitel. Det inledande avsnittet består av en
teoretisk referensram som ger en summarisk beskrivning av studiens teoretiska uppslag i relation
till den valda kontexten. Efter den teoretiska referensramen följer sociologiska uppslag som har
tydlig relevans för ämnesområdet. Därefter hanteras organisationsteoretiska uppslag som redogör
för ledarskap i relation till organisation varigenom ämnesområdet Human Resource Management
behandlas.
Det femte kapitlet utgörs av studiens metodval och innehåller en grundligare redogörelse för
metodologiska aspekter. I kapitlets metodologiska introduktion redogörs för det övergripande
metodologiska valet och varför detta lämpar sig bäst för studien. Därefter följer ett avsnitt som
hanterar intervjuguidens uppbyggnad och struktur. Etiska övervägande behandlar riskbedömning
och andra etiska aspekter som härrör till forskningsrådets etiska aspekter. Efter de etiska
övervägande följer avsnittet; reflektioner över ämnesområdet som består av eget betänkande av
uppsatsen och hur ämnesområdet som studieämne föddes och tog form. Avsnittet urval avser att
ge en beskrivning för urvalsprocessen av informanter. Det sista avsnittet i studiens femte kapitel
redogör för kritisk diskursanalys och hur analysmetoden kan tillämpas i denna studie.
Det sjätte kapitlet består av studiens empiri. De empiriska avsnitten i kapitel sex har föregåtts av
en dataanalys av de transkriberade intervjuerna. I avsnittet framträder informanternas
redogörelse och erfarenhet av det nya chefsledet. Kapitlet är inspirerat av den kritiska
diskursanalysen.
Det sjunde kapitlet avser att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar, detta innebär att teori
sammanvävs med empiri. Kapitlet inleds med presentation av studiens syfte varefter en
sammanfattande redogörelse av resultatet presenteras. Därefter följer ett fördjupat resonemang
vad avser analys och tolkning av empiri och teori. Kapitlet avslutas med en reflektion av studiens
resultat.
Det åttonde kapitlet redovisar förslag till framtida forskning inom ämnesområdet. Efter det
åttonde kapitlet återfinns referenser som tillämpats samt intervjuguiden och studiens bilagor.
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2 ORGANISATION OCH MELLANCHEF I OFFENTLIG SEKTOR
Kapitlet presenterar den tidigare forskning som på skilda vis åskådliggör mellanchefens position
i offentlig sektor.

Avsikten med detta kapitel är att presentera och redogöra för forskning inom studiens område
ledarskap och organisation. Kapitlet kommer att lyfta forskning som ligger inom ämnesområdets
ramar, ledarskapet som avses presenteras avser mellanchefspositionen och organisationen avser
den offentliga verksamheten. Organisationen är den kontext varvid mellanchefen befinner sig.
Därmed kommer detta kapitel att inleda med att redogöra för faktorer som
organisationsförändring som kan härledas till nyinstitutionell teori och isomorfism. Då studien
avser att hantera den offentliga sektorn bör även New Public Management (NPM) klargöras då
den varit upphov till flertalet reformer i offentlig sektor. Till den sammanställda forskningen
kommer ett resonemang att föras där tillvägagångssätt diskuteras och nya frågor väcks. Genom
att redogöra för ämnesområdets problematik och det rådande kunskapsläget avser detta att bringa
förståelse i sådan omfattning att det kan generera ett genomförbart syfte till studien.
Vartdera uppslaget i den tidigare forskningen har en deskriptiv inledning. Detta avser att ge en
grundförståelse för aspekter av forskningsfältet. Då uppslagen redovisats följer ett analytiskt
resonemang om huruvida uppslaget kan föra denna studie framåt. Vidare handlar uppslagen
också om att placera studien i ett forskningsfält. Uppslag i detta kapitel kan återkomma i studiens
teorikapitel och dess sjunde kapitel om det visar sig att uppslaget kan tillämpas som
analysverktyg.

2.1 ORGANISATION I FÖRÄNDRING
Då organisationer inom offentlig sektor förändrats har detta ofta infångat flertalet organisationer
som gjort liknande omorganisationer vid liknande tider. Chefsleden har vid decentralisering
tunnats ut och vid centralisering förtätats vilket organisationsforskning redogjort för vilket följer
av forskningsuppslag i detta kapitel. DiMaggio och Powells (1983) forskning kan skapa en
grundförståelse till vilka de bakomliggande krafterna är som bidrar till att organisationer
förändras. Nyinstitutionell teori ger en förklaring till organisatorisk homogenitet och
institutionella sammanlänkningar. DiMaggio och Powell (1983) gör i sin forskning en koppling
till den järnbur som Max Weber varnat för. Denna järnbur innebär att kapitalism sammanvävts
med protestantisk etik vilket innebär en anda av rationalism. Denna rationalistiska ordning skulle
om möjligt bli en järnbur då den byråkratiska rationalismens förmåga att kontrollera människan
var så kraftfull att då byråkratin väl etablerats kunde den inte sättas ur spel.
Efter inläsning av DiMaggio och Powell (1983) uppstår en ökad förståelse av bakomliggande
faktorer som genererar organisationsförändringar. Organisationsförändringar tycks i allmänhet
lika förutsägbara som vågor som sköljer strandlinjen, kommer en våg kommer sannolikt en
annan. Att få en förklaringsmodell bakom detta mönster ger en greppbar förståelse till det
fenomen som studien avser undersöka och därmed även ett analysverktyg för studiens
slutledningar. Det nya chefsledet kan ses i ljuset av normativ isomorfism. Genom att se över
befintliga chefsled och det nya chefsledet framträder vikten av den formella kompetensen i
chefskapet. Det nya chefsledet är inte oberoende av en organisationsförändring vilket kan förstås
genom mimetisk isomorfism.
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Hood och Peters (2004) menar att New Public Management; NPM klivit in i en medelålder.
Forskningen har gått från att vara deskriptiv i sin utbrodering av NPM till att belysa dess
paradoxer som kunnat urskiljas i organisationsreformer. Hood och Peters (2004) avser i sin
artikel utforska paradoxer i syfte att gagna administrationsforskning och ge en insikt i reformen
av offentlig sektor. Under de senaste trettio åren har NPM blivit en realitet på det internationella
planet. NPM har genomgått tre utvecklingsfaser. Den första fasen av NPM härrör från slutet av
1980-talet där konceptet var ett grovmotoriskt koncept och en filosofisk kritik av den då nya
generationens offentliga sektor och dess manageralism. Här talades om en ”New Right” agenda
som var ledande i flertalet ekonomiska organisationsstrukturer. Det fanns från akademiskt håll
inget grundrecept för tillvägagångsätt i hantering av offentlig sektors manageralism. Ett samhälle
som domineras av manageralismen är ett samhälle som inte synkroniserar med gemene
samhällsmedborgares önskemål. Däremot är organisationers samspel med andra organisationer
och de synergieffekter som kan utvinnas i detta samspel den drivande kraften i manageralismen.
Under NPM:s första fas kom tidiga managementidéer från skilda praktiker. Vidare fanns för
tiden ingen större konsensus och NPM hade ett skimmer av gåtfullhet. Idéen att anamma
näringslivets organisatoriska liv i den offentliga sektorns låg i tiden även om inga färdiga
koncept fanns att tillgå. Utvecklingsfasen som följde efter NPM tämligen grovmotorisk barndom
innebar att tillämpning av olika tillvägagångsätt och koncept utan större eftertanke ersattes med
identifiering av nya steg och variationer av den offentliga sektorns dominerande reform. Med
tiden restes nya frågor och koncept. Somliga uppslag blev mer vägledande än andra som lades i
malpåse. En större medvetenhet och ett klarare fokus uppstod därmed en större förtrogenhet att
hantera NPM. En tredje utvecklingsfas av NPM tog vid i slutet av 1990-talet. Forskningen i
ämnesområdet blev mer etablerad och var behäftad med en intellektuell självmedvetenhet.
Vägledande forskare som exempelvis Robert Merton började figurera i forskningen om
förvaltningsutveckling (Hood och Peters, 2004).
Då forskningen om NPM blev mer fokuserad kunde motsägelser och överraskande inslag
återfinnas men vad indikerar dessa paradoxer på, är paradoxerna själva förutsägbara paradoxer?
Detta betecknas som vetenskapliga utvecklingsprocesser då mänsklig kunskap har sina
återvändsgränder till följd av begränsningar. Vidare har offentlig sektor inte samma ekonomiska
kapacitet som andra sektorer. Andra områden har en större forskningsfokus än den offentliga
sektorn, exempelvis det medicinska forskningsfältet. Hood och Peters (2004) menar att
organisatoriska reformer sällan genererar oförutsedda biverkningar. Vidare finns i regel en
övertro till reformer. En paradox som omnämns är den tydliga ”normaliteten” av NPM. Dessa
reformer har politiska incitament vilket skapat en ökad pappersexercis som exempel på en icke
önskad effekt. Det finns ett flertal förklaringar till administrativa haverier och svårstyrda
organisationsmodeller. Ingen förklaring kan helt avfärda den ironiska vittnesbörden av en
havererad administrativ vetenskap utan bärkraft att leverera förbättrade kvaliteter på
reformförslag. Vidare nämns ideologiska schismer inom förvaltningsvetenskapen. Ytterligare
nämns en skev förankring mellan vetenskap och organisationsbärare av NPM (Hood och Peters,
2004).
Att NPM inte har en enkelhet och inte heller fullständigt genomsyrar offentlig sektor kan
härledas till paradoxen att reformatorer av NPM förhållit sig ”normala”. Det ”normala” innebär
att reformatorerna inte ignorerat den administrativa vetenskapen men hellre än helhetsperspektiv
valt ut axplock. Till detta presenteras tre ytterligare faktorer; inte förankrat metoder, inte tagit till
sig av historiska bevis och tidigare erfarenheter samt en selektiv attityd gentemot bevis och aktivt
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förakt mot lärande. Dessa faktorer är enligt Hood och Peters (2004) kännetecknande för NPMrörelsens karaktär. Kutym vid tillämpning av NPM konceptet var att ”one-size –fits all”. Det kan
även benämnas som standardlösningar. Här finns en koppling till DiMaggio och Powell (1983)
och den mimetisk isomorfis. Till detta finns som tidigare nämnts en viss amnesi som innebär att
ignoransen för tidigare skeenden och erfarenheter innebär att konsekvenserna kastas tillbaka på
nytt.
Hood och Peters (2004) ger studien en tydlig förklaring av hur NPM utvecklats men att det inte
är ett felfritt maskineri som levererar färdiga paketlösningar. Artikeln om NPM upplevs som en
självkritisk presentation av fenomenet. Därtill presenterar den för den oinvigda i området en
kronologisk utvecklingshistoria. Den summerar med stor kritik de skeenden som NPM
genomgått. Det är inte en artikel som ger handfasta råd eller levererar tillämpbara modeller.
Redogörelsen för NPM kan ses som en bakgrund till de uppslag som följer vad avser
mellanchefens kontextuella förutsättningar. Även om en svensk kontext inte i lika stor
omfattning anammat NPM-evangeliet har de sannolikt influerats av det. NPM kan till viss del
förklara organisationsreformernas återkommande faktum. Då NPM uppstod upplevdes det som
en reaktion på den liberala tidsandan under vilken den uppkom. Den gemene
samhällsmedborgaren kan odla tanken att omorganisationer kommer och omorganisationer går.
Samhällsmedborgaren kan säga att omorganisationer är nödvändigt för att det i annat fall antyder
om en organisation på fallrepet till följd av stagnation. För att motverka stagnation är ett sätt att
kopiera vad som tycks vara vinnande organisatoriska koncept, vilket tangerar den mimetiska
isomorfismen. Genom att studera förarbetet till varför Socialförvaltningen valde att
implementera ett nytt chefsled kan möjligen tendenser uppvisa huruvida det kan härledas till
isomorfism. Resonemangen om NPM ger egentligen ingen konkret modell att arbeta med. NPM
upplevs inte direkt som ett analysverktyg till denna studie men väl värt att känna till då effekter
av NPM sannolikt haft en mer eller mindre bärande inverkan på organisationsförändringen. NPM
har kopplingar till isomorfismen enligt Hood och Peters (2004).
Fernandes och Reiney (2006) hanterar hur framgångsrika organisationsförändringar i offentlig
sektor kan ledas. I sin artikel redovisas åtta faktorer i samband med organisationsförändring.
Fernandes och Rainey (2006) redogörelse för de åtta faktorerna synkroniserar till stor del med
Nadler och Nadlers (1998) beskrivning för hur företagsledning hanterar organisationsförändring.
Dessa faktorer baseras på den verksamhetsstrategiska chefens roll i samband med
organisationsförändringar.
Här följer en kort summering av Fernandes och Reineys (2006) faktorer vad avser att
framgångsrikt leda förändring i offentlig sektor. I organisationsförändringens första skeende
aktiveras den första fasen; vilket innebär att säkerställa behovet av förändringen (Fernandes och
Rainey, 2006). Här har cheferna i organisationen en central roll som bärare av processen och
förankra behovet. Det handlar om att vara visionär för att kunna övertala andra. Andra faktorn
handlar om själva planen för organisationsförändringen. Visionen måste transformeras till en
greppbar strategi. Tredje faktorn handlar om att chefen måste bygga en intern stödkedja för att
reducera motstånd. Denna kedja måste även byggas om organisationsförändringen saknar
motstånd och då mer som en preventiv åtgärd. Fjärde faktorn bygger på att säkerställa stöd i
ledningen och därtill en anda av delaktighet. Den femte faktorn innebär att förankra det externa
stödet. Chefen för förändringen måste erhålla politiskt stöd. Den sjätte faktorn innebär att
tillhandahålla resurser. Sjunde faktorn innebär att institutionalisera förändringen. Medarbetare
och chef måste införliva den nya policyn och dagliga rutin. Nära nog alla
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organisationsförändringar innebär en förändring av medarbetarens beteende. Den sista faktorn
handlar om att implementera de omfattande förändringarna.
Fernandez och Rainey (2006) forskning hanterar organisationsförändringen ur en kronologisk
redogörelse av dess strategiska moment. I sin konklusion menar Fernandes och Rainey (2006) att
organisationer inte nödvändigtvis bör tillämpa nämnda faktorer som en sorts instruktion för
lyckad organisationsförändring men att den med fördel bör utgöra en kompass. Ett nytt chefsled
är sannolikt resultatet av en organisationsförändring.

2.2 MELLANCHEF I OFFENTLIG SEKTOR
Ledarskap i den offentliga sektorn har förändrats markant sedan början av 1980-talet. Henning
(2000) menar att kopplingen mellan ledning i offentligt förvaltningen och företagsstyrning hade
få beröringspunkter. Den forskning som bedrevs om ledarskap i offentlig förvaltning under
1980-talet var tunn. Den gemene uppfattningen var att det saknades anledning att forska om
ledarskapet inom den offentliga förvaltning då dess regelsstystem var rigida. Sedan dess har
forskning tillkommit inom området offentlig sektor och dess ledarskap. Fokuspunkter i forskning
som hanterar ledarskapet i den offentliga sektor har bland annat varit kontrastering mellan privat
och offentlig sektor. Kvinnligt ledarskap inom den offentliga sektorn har kontrasterats med
manligt ledarskap i den privata sfären. Henning (2000) redogör för en essentiell skillnad mellan
den privata och offentliga sektorns ledarskap. Skillnaden baseras på olikheter i det regler som
den offentliga och privata sektorns verksamheter grundar sig på. Verksamheter i den privata
sektorn exempelvis en företagsstyrelse har en betydligt större konsensus vad avser
verksamhetens syfte vilket är att tjäna pengar. Meningsskiljaktigheter kan naturligtvis finnas vad
avser de strategiska metoder som är bäst lämpad. Det offentliga ledarskapet i en politiskt styrd
organisation spelar med andra parametrar. Henning (2000) menar att den politiskt styrda
organisationen innehåller större mått av dispyt och målkonflikter. Ledarskapet bör vara behäftat
med lyhördhet. Vidare finns i organisationen en annan uppfattning om vad som bör uträttas av
ledaren. Organisationsmålen har även dem fler nyanser att ta hänsyn till enligt Henning (2000).
Kontrasten som Henning (2000) redogör för visar på att det råder större konsensus inom den
privata sektorn där målet för verksamheten är kommersiella, hela verksamhetens överlevnad
vilar på den grunden. Den politiskt styrda organisationen har en mer social mission och utgör
samhällets skyddsnät. Den komplexitet som en politisk styrd organisation genererar förutsätter
att ledarskapet i den politiskt styrda organisationen har en större palett av adekvata
ledarskapsegenskaper exempelvis lyhördhet, kommunikativ och rättvis. Den offentliga sektorn är
därmed en särart. Även om det finns en skiljelinje mellan den privata och offentliga sektorns
verksamheter var de vid 1980-talets inledande år tydligt åtskilda och därmed även ledarskapet i
de då polariserande verksamheterna. Dessa skiljelinjer har suddats ut. Du Gay (1996) ger en
förståelse till varför ledarskapet i offentlig, respektive privat sektor blivit mindre polariserande.
Den offentliga sektorns ledare har transformerats från en i det närmast byråkratiskt ledarstil till
en entreprenöriellt hållen ledarstil. Detta i avsikt att lätta på den tidigare fastlåstheten kring eget
handlingsutrymme och istället öppna upp för ett mer innovativt förhållningsätt i ledarskapet (Du
Gay, 1996).
Petterson (2006) redogör i sin forskning för hur ledarskapet i offentlig sektor utarmats till något
som kan spåras tillbaka till det tidiga 1980-talet där organisationshierarkin friserades ned. En
betydande orsak till upplevelsen av ledarskapsutarmning är gallring av mellanchefspositioner
inom den offentliga sektorn. Detta resulterade i ett tomrum mellan de högre cheferna i
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verksamheten och cheferna i första linjen. Gallringen av mellanchefer resulterade i ett ökat tryck
på första linjens chefer där de fick fler chefsuppgifter. Vidare ökade förväntningarna på
mellanchefen vilket många gånger översteg vad som var rimligt och tenderade resultera i
rollkonflikt. Hagström (2003) har på samma sätt som Petterson (2006) sett hur ett chefsvakuum
uppstått i samband med 1980-talets decentralisering. Då chefsleden reducerades innebar det ökad
belastning för organisationens operativt anslutna chefsled; första linjens chefer.
Utöver den reducering av chefsled som genomfördes på många håll i offentlig förvaltning visade
arbetsgivaren tendenser att i ökad utsträckning haft avsikt att balansera verksamheten.
Balanseringen innebar bland annat minskade skatteintäkter, vilket resulterat i besparingskrav ute
i verksamheterna. Beslutsfattandet av besparingskraven har inte skett med en verksamhetsnära
insikt som den första linjens chefer innehar. Ytterligare en aspekt som påverkar ledarskapet i
offentlig verksamhet baseras på ett omdanat innehåll av arbete då behovet bland kunderna är
föränderligt vilket ställer nya krav i verksamheten. I studien framkommer att nya krav inte sällan
initieras från skilda håll i verksamheten. Kraven kan initieras både från den politiska
organisationen och därtill från själva verksamheten. Kraven kommer därmed både ovanifrån och
underifrån. Den första linjens chefer får balansera krav på nationell nivå och från överordnade
inom organisationen. I undersökningen har första linjens chefer från socialtjänst, sjukvård och
försäkringskassan varit föremål för djupintervju (Petterson, 2006).
Det Petterson (2006) avser analysera i sin forskning är första linjens chefers uppfattning av deras
chefskap/ledarskap, exempelvis avvägningen av ledarskap och chefsfrågor i dess yrkesutövning.
Avsikten var att även fastställa första linjens chefers önskan och möjlighet att inverka på
organisationsarbetet. Vad avser första linjens chefers syn på deras avvägning mellan ledarskapsoch chefsfrågor i eget arbete är att resultatet behäftats med distinkta skillnader mellan
ledarskapsfrågor och chefsfrågor. De intervjuade chefernas erfarenhet var i överlag att
chefsfrågor överskuggades av administrativa spörsmål där informationsvägarna i överlag är
lodräta. Det egna handlingsutrymmet är litet och resultatmålen är ledstjärnan. Resultatet av
erfarenheten av de egna chefsfrågorna uppvisar en skildring som lämnar lite till övers för eget
initiativ. I redogörelsen för första linjens chefer och deras erfarenhet av ledarskapsfrågor blir det
en tydlig kontrast till deras redogörelse för chefsfrågor. Första linjens chefer beskriver sig vara i
en lärprocess där ledarskapet är transformativt. Vidare anser sig första linjens chefer inneha
rollen av kommunikatör där de avser sammanfoga skilda intressen och vara medarbetarna
behjälplig och visa förtroende. I den inledande återgivningen där cheferna redogör för
chefsfrågor tycks beskrivningarna visa på ett mekaniskt förhållningsätt. Då cheferna beskriver
ledarskap framträder skildringen av ledaren som någon som är organisationen behjälplig vid
omorganisation. En ledare är enligt cheferna en processtödjare som får medarbetarna med sig.
Ledaren blir synonym med kreatör (Petterson, 2006).
Då första linjens chefer redogör för deras uppfattning vad avser möjlighet och önskvärdhet att
påverka organisationsarbetet framträder skillnader i uppfattning mellan cheferna. Dessa
skillnader bottnar i chefernas upplevelse av sin egen roll i verksamheten och av rådande
omständigheter. En uppfattning baseras på top-down-tänkande där nämnda chefer realiserar de
organisatoriska förändringarna ovanifrån. Den andra uppfattningen baseras på en process som
byggs upp och utvecklas ur verksamheten i sådana skeenden ligger fokus på ett processtänkande.
Detta ger en skildring av hur förutsättningarna för att påverka organisationsarbetet. Det finns hos
vardera första linjechefen en egen prioriteringsordning som baseras på individens uppfattningar
och värderingar. Somliga av cheferna menar att ett gynnsamt ledarskap har en nära anknytning
till ett konsekvent samspel mellan chef och medarbetare. Detta kräver både djärvhet och
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förtroende. Den kontrasterande upplevelsen av första linjechefens redogörelse visade på att de
såg sig som verkställare av riktlinjer som har sin hemvist högre upp i organisationen.
Resonemanget hanterar även en förklaring som grundar sig på möjligheterna att påverka
organisationsarbetet vilket försvåras av strukturella problem. De administrativa och politiska
systemens beskaffenhet bakbinder första linjens chef. Detta strukturella problem kan ha slagit rot
genom en decentraliserad organisation där reducering av chefsled är vanligt förekommande.
Första linjens chef blir fastlås i administration och hindrar dem att utöva ett aktivt chefskap.
Petterson(2006) menar att lösningen på detta är en organisationsreform.
Genom Petterson (2006) redogörelse för den centraliserade verksamheten och dess ledarskap
vore det därför intressant att närmare undersöka aspekter av den nyligen centraliserade
organisationen och dess förtätning av chefsled. Det som gör detta intressant är redogörelsen för
första linjens chefer och hur organisationsuppbyggnaden då var beskaffad. Den offentliga
sektorn skildrade enhetschefen ur en decentraliserad organisationskontext och
kommunikationsvägarna och ansvarsfördelningen var då på ett annat sätt. Det vore därmed
intressant att se hur första linjens chefer (enhetschefens) situation förändrats sedan det nya
chefsledet (områdeschef) introducerades. Luleå Kommuns Socialförvaltning har centraliserats
och därmed också förtätat chefsleden och lagt stor del av administrationen centralt. Den
organisationsreform som Petterson (2006) efterlyser har Socialförvaltningen i Luleå genomfört.
Hagström (2003) redogör för mellanchefens återkomst till den offentliga sektorns verksamheter.
I forskningsuppslaget framkommer att mellanchefens roll är nödvändig för en fungerande
verksamhet. Denna nödvändighet baseras på att första linjechefens arbetssituation där chefen
skulle utläsa och vara delaktig i verksamhetens strategiska mål och därtill vara personalledare.
Uppslaget ger uttryck för att det i Sverige fanns en svaghet för att implementera näringslivets
ledningsfilosofier. Under 1990-talet fick svensk sjukvård nya ekonomiska styrmedlen att arbeta
med som i folkmun även kallades för köp- och säljmodellerna. Modellförsöken har i efterhand
övergetts av framförallt två olika skäl. Det ena baseras på att tillämpad modell inte visat sig
infria vad den lovat och en annan aspekt har ideologiska förklaringar. Slimmade och platta
verksamhetsmodeller fick ge vika för brukarperspektiv och att verksamheten roll som
samhällsmedborgarens företrädare. Under senare delen av 1990-talet föds en självkritik inom
verksamheten som baseras på konsekvenserna av underskottet av chefsnivåer. Underskottet blev
mer tydligt i verksamhetsområden som vård och omsorg som är personalintensiv och flerdelad
verksamhet i det offentliga (Hagström, 2003).
Det finns två utvecklingstrender inom den offentliga sektorn, dessa utvecklingstrender är till viss
del sammanlänkade. En av trenderna innebär att motverka minskningen av antalet chefer i
verksamheternas mellannivå och i bästa möjliga mån installera mellancheferna därmed kan
problemet med chefsunderskottet reduceras. Den andra trenden hanterar vikten att belysa
ledningsfrågor i offentlig förvaltning som återknyter till den formella kompetensen. Bland chefer
i offentlig verksamhet bör finnas en professionell kompetens som ett grundläggande krav för att
inneha flertalet chefspositioner, bland andra lyfts socialtjänst som exempel. Hagström (2003)
redogör för att tiden från 1990-talet fram till 2000-talets första år präglats av ett ökat inslag av
professionalisering detta har varit en naturlig följd av verksamheternas decentralisering där ökat
administrativt ansvar lagts på cheferna ute i verksamheterna. Kraven som ställs på första linjens
chefer rimmar illa med de utbildningsmöjligheter som finns inom det personalvetenskapliga
området. Bland annat nämns att administration, organisationsledning och organisationsteori har
ett tunt utbud vid professionella utbildningar (Hagström, 2003).
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Tio år har passerat sedan Hagström (2003) publicerade sin forskning. Den första linjens chefer
(enhetschefer) som rekryteras idag vid Luleå Kommun enligt kravprofilen är socionom, uppbär
en kandidatexamen i beteendevetenskap eller Socialt arbete. Utbildningsnivån har generellt höjts
sedan början av 2000-talet då ett urval av baspersonalen ute verksamheterna betraktats som
chefmaterial och utbildats internt till föreståndare. Detta säger dock inte mycket om deras
akademiska utbildning inom organisation och administration, sannolikt måste detta utläsas av
kursplaner. Det är begripligt att chefer med ökat ansvar vad avser både strategi och operativ
personalledning med fördel har utbildning inom organisationsteori, organisationsledning och
administration. I synnerhet då mellanchefsledet för tiden avvecklats. Frågor som är befogade till
detta är att fastställa den formella kompetensen bland områdeschefer och enhetschefer för att
vikta den mot yrkesbeskrivningen. Ytterligare frågor som väckts efter inläsning av både
Hagström (2003) och Petterson (2006) utgår från beskrivningen av chefsvakuumet mellan högsta
ledning och operativ verksamhet. Upplevdes detta vakuum bland enhetscheferna före tillsättning
av områdeschefer? Vilka funktioner anser första linjens chefer att områdeschefen fyller? Blev det
bättre sedan det tillträde, blev det sämre och varför?
Kullberg och Tranquist (2006) redogör för chefers perspektiv på det goda chefskapet. Studien
bygger på intervjuer av nio chefer inom sjukvården varvid fem kvinnor och fyra män intervjuats.
Studien illustrerar en skiljelinje mellan chef och ledare. Chefen har en formell utnämning,
ledarens uppgift är att förmå människor att följa. Chefen bör ha specifika kunskaper för att kunna
uträtta sitt chefskap på önskat vis, ledarskapet baseras mer på individuella egenskaper.
Ledarskapet får i en välfungerande organisation en vilande funktion och mobiliseras då aspekter
i organisationen är satt ur funktion.
.
De faktorer som Kullberg och Tranquist (2006) redovisar vad avser det goda ledarskapet är;
beslut, information, relationer, feedback. Den inledande faktorn som diskuteras är beslut. Denna
faktor beskrivs som den mest essentiella i chefskapet. Dessa faktorn var ett återkommande inslag
i chefernas redogörelser. Förmågan att fatta väl avvägda beslut och stå fast vid dem kräver ett
mod. Vidare framkommer att beslut kan korrigeras och ändras om förutsättningarna förändras
och besluten visade sig vara felaktiga. Välgrundade beslut som chefen kan redogöra för skänker
trovärdighet för bäraren av chefskap. Den andra faktorn information anknyter till chefens
förmåga att hantera informationsflöden. Information som aspekt av chefskapet bygger på tre
samverkande funktioner i egenskap av informationsrollen; övervakare, informationsspridare och
språkrör. Övervakning anknyter till chefens förmåga att ta till sig av användbar information.
Spridningen av information anknyter till chefens ackumulerade intag av adekvat information och
dennes förmåga att sprida informationen i önskad riktning. Informationen som förs vidare bör
vara balanserad vilket syftar till att inte för mycket information tillfaller mottagaren. Den tredje
funktionen i chefens informationsroll innebär att vara språkrör för organisationen. Denna sista
funktion vad avser faktorn information nämndes flyktigt eller inte alls bland Kullberg och
Tranquists (2006) informanter.
På samma sätt som faktorn beslut låg nära till hand bland cheferna reflekterades det flitigt över
relationer som essentiell faktor i chefskapet. Relationer återknöt till chefernas personliga
mognad. Relationer beskrivs som något av en subjektiv faktor i chefskapet och rymmer i sig ett
flertal aspekter. I det empiriska materialet framkommer att dennes förmåga att hantera konflikter
och att inte vara rädd att behandla obehagliga ärenden. Relationer får inte användas
oprofessionellt som att bestraffa underställda. Vad avser chefernas lojalitet som också hamnar
under begreppet relationer ligger chefernas lojalitet främst hos verksamheten som sådan och till
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verksamhetens målgrupp. En observation i relation till lojalitet är att cheferna i överlag inte
omnämner lojalitetsplikter gentemot överställda chefer. Den avslutande faktorn är feedback.
Denna aspekt benämns som en dyrbar och oumbärlig funktion i ledarskapet. Chefens
underställda skulle utan feedback vara nödgade att göra antagande om hur deras insats skattas
och därtill vad som är önskvärt och vad som kan förbättras och utvecklats. Genom feedback som
verktyg kan medarbetare ändra sitt sätt att arbeta. Belastningen på första linjens chefer i form av
ökade arbetsuppgifter försvårar deras förmåga att kunna leverera en högre kvalité på sin
feedback (Kullberg och Tranquist, 2006).
Kullberg och Tranquist (2006) redogör på samma sätt som Petterson (2006) för chefer som fått
ett mer administrationstungt chefskap att förvalta. Där närhet till underställda reducerats till följd
av ökad administrativ belastning. Då Socialförvaltningen uppmanat sina enhetschefer att arbeta
närmare verksamheten har det gjort chefskapets tydligare för medarbetaren. Har detta inneburit
att aspekter av chefskapet blivit bättre som exempelvis aspekten feedback? I och med inrättande
av områdeschefen torde frekvensen av feedback öka i verksamheten. Områdescheferna torde
kunna avlasta verksamhetschefen med feedback på enhetschefernas arbete?
Kullberg och Tranquists (2006) redogörelse för vilka aspekter som kan illustrera ett gott
ledarskap är något att tillämpa vid en studie som avser att hantera ett nytt chefsled. Vidare
handlar redogörelsen i mångt och mycket om chefens attityder om det goda chefskapet baserat på
erfarenhet av det egna chefskapet. I undersökning av det nya ledarskapet ges här möjligheten att
låta verksamhetens tre chefsled; enhetschef, områdeschef och verksamhetschef ge sin
redogörelse för vilka aspekter som är viktiga i chefsutövning inom förvaltningen. Genom
redogörelserna finns möjlighet att finna likheter och diskrepanser vad avser önskvärda kvalitéer i
chefskapet. På frågan vad som utgör en bra chef kunde tre roller utläsas; beslut-, informationoch relationsroll (Kullberg och Tranquist, 2006).
Den svenska forskningen som återfunnits om mellanchefen och dennes organisatoriska
förutsättningar tycks vara i konsensus av uppslagen ovan att döma. För att få ett större
helhetsperspektiv av forskning som anbelangar mellanchefen i offentlig sektor söktes relevanta
uppslag genom bland annat Linstead et al (2004) varefter originalkällan tillämpades. De uppslag
Linstead et al (2004:22-23) redogjorde för inhämtades i fulltext. Dessa uppslag redogör för
mellanchefens identitetsbygge som Thomas och Linstead (2002) lyfter i sin forskning. Chefens
faktiska arbete och funktion är något Mintzberg (1990) avser bringa klarhet i.
Thomas och Linstead (2002) frågar sig vad som händer med organisationernas mellanchefer?
Frågan baseras på nedskärningar och omstruktureringar i organisationen. Vad beträffar
mellanchefen och dennes identitet finns både positiva och negativa redogörelser i forskningen.
Genom att tillämpa ett socialkonstruktivt ramverk avser Thomas och Linstead (2002) att
precisera en mer mångfasetterad redogörelse. Ambitionen är därmed att gå längre än ett försök
att illustrera en generell och typisk mellanchefsidentitet. Det är omorganisationerna och dess
föränderlighet som därmed också ifrågasatt mellanchefens existensberättigande i organisationen.
Mellanchefen är därmed något som har en mindre tydlig förankring i det organisatoriska livet.
Artikeln lyfter att syftet med chefsledning är en social konstruktion och har därmed en
inneboende instabilitet. Artikeln vill undersöka hur mellancheferna konstruerar sin chefsidentitet.
Detta har ett värde då det ger en förståelse till hur mellancheferna bringar klarhet över sin roll
och hur detta kan främja en mer flexibel identitet och ledningsroll (Thomas & Linstead, 2002).
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Mellanchefens yrkesroll är mer utsatt vid organisationsförändringar vilket även skapar en ökad
känsla av instabilitet. Element som bidrar till obalans i mellanchefsidentiteteten är otydlighet,
osäkerhet och förvirring. Det saknas fokus vad avser organisationshierarkins mittfåra. Andra
centrala ingredienser som påverkar mellanchefens identitetskonstruktion är bland annat;
kompetens, genus, professionalism och engagemang. Yrkesrollen som mellanchef balanseras
även med privatlivets identitet där de skilda rollerna kolliderar med varandra. Thomas och
Linstead (2002) redogör även för de många krav och långa timmar samt att mellanchefen nödgas
vara närvarande för att säkra och försvara sin roll, framtid och syfte. Mellanchefen måste
ständigt legitimera sina positioner och konstruera sin identitet genom diskurs. Ett exempel som
nämns som diskurs är att genom ett fast överinseende som effektiv chef. Detta blir mer komplext
då privatlivets aspekt adderas till detta. Kvinnan med förväntningar av familjekonstellationen gör
balansgången mellan chef och privatperson orättvis. Genom att redovisa flera påverkande
faktorer som den rörliga organisationen och därmed mellanchefspositionen samt andra faktorer
som genus anas den komplexitet som följer med mellanchefspositionen sociala konstruktion.
Thomas och Linstead (2002) understryker att deras redogörelse inte har för avsikt att presentera
en generell bild av mellanchefens tillvaro. Avsikten är snarare att visa på
mellanchefskonstruktionens komplexitet. Det ger en insikt av den organisatoriska verklighet som
områdeschefen verkar i.
Thomas och Linstead (2002) ger en skildring av mellanchefen som en utbytbar aktör där
innehavarare av mellanchefstjänsten tvingas försvara sitt existensberättigande. Artikeln lyfter
aspekter av ledarskapet som sannolikt påverkar upplevelsen av deras eget ledarskap och därmed
även dess identitet. Genom diskurs kan mellanchefen legitimera sitt existensberättigande. Måttet
av legitimitet återknyter även till egenskaper och färdigheter som Thomas och Linstead (2002)
anger som bland annat kompetens och professionalism. Artikeln ger inga riktlinjer för hur
mellanchefen skall vara. Genom att beskriva den sociala konstruktionens beskaffenhet kan
forskningen visa på skörheten som följer med befattningen. Thomas och Linstead (2002) kan
fungera som ett analysverktyg för att förstå mellanchefens identitetbygge och komplexitet då
denna studie har för avsikt att bland annat fånga mellanchefens upplevelse och erfarenheter av
det nya chefsledet.
Thomas och Linstead (2002) ger en förklaring till mellanchefens komplexitet och hur denne
bygger sin identitet baserat på förutsättningar och flertalet samverkan faktorer. Denna forskning
preciserar inte mellanchefens faktiska arbete i egenskap av chef. Mintzberg (1990) har i sin
forskning haft för avsikt att redogöra för ledarens arbete. Vad gör chefen? Detta är den
överhängande frågan och fokusområdet i Mintzberg (1990) artikel där han lyfter fördomar och
fakta och presenterar tre roller i chefskapet. Dessa roller är; interpersonella-, informativa- och
den beslutande rollern. Dessa roller har skilda funktioner och preciserar egenheter i ledarskapet.
Denna forskning skiljer sig från Thomas och Linstead (2002) genom att precisera egenheterna i
chefskapet. För att exemplifiera detta framkommer i forskningen att den interpersonella rollen
har en ceremoniell uppgift där chefen är den som möter viktiga kunder och behandlar
bekräftelser och förfrågningar. Informationsrollen visar bland annat på att chefen med sitt
kontaktnät är navet i organisationsenheten. En chef får inte veta allt men vet i regel mer än
underordnat medarbetare. Den tredje rollen, den beslutsfattande relaterar till chefens
grundläggande uppgift att vara verkställare av processer.
Mintzbergs (1990) redogörelse av chefens roller har koppling till Kullberg och Tranquist (2006)
forskning över det goda ledarskapet. Där var faktorerna i chefskapet; beslut, information,
relationer och feedback. Sammantaget kan Mintzberg (1990) och Kullberg och Tranquist (2006)
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återgivna roller respektive funktioner fungera som ett teoretiskt mätverktyg för att utvärdera
erfarenhet och upplevelse av områdeschefens roll samt funktion. I det frågebatteri som utgår till
denna studies informanter kan Mintzbergs (1990) roller och Kullberg och Tranquist (2006)
chefsfunktioner vara vägledande. I Linstead et al (2004) framkommer det att vissa forskare riktat
kritik mot Mintzbergs (1990) redogörelse av roller. Kritiken består i att forskningen generaliserar
samtliga chefer och inte avgränsat redogörelsens chefsområde.
Merparten av ovan nämnda uppslag som anbelangar mellanchefen i offentlig sektor är skrivna
under en tid då de offentliga organisationerna i huvudsak drogs mot en decentralisering och
mellanchefen avhysts från de offentliga verksamheterna. Det kontextuella läget i Luleå kommuns
Socialförvaltning visar inte på ett återförande av områdeschefen utan för första gången
introducerande av ytterligare en mellanchefsbefattning. Det finns med andra ord ett
forskningsgap, en undersökningsaspekt som inte undersöks i tidigare forskning.
Uppslaget till denna studie erhölls i samband med vetskapen om att ett nytt chefsled
introducerats inom Socialförvaltningen. Ett nytt chefsled i en gammal verksamhet är ett
sociologisk intressant uppslag som därtill i högsta grad inlemmar området Human Resource
Management. Ambitionen är att både sociologi och Human Resource Management som
ämnesområde genomtränger denna studie som avser att undersöka aspekter av det nya
chefsledet. Genom ämnesområdena avser studien visa på varför chefsledet tillkom. Därutöver
undersöks genom ämnesområdena vilka för- respektive nackdelar chefsledet genererat samt hur
chefsledet mottagits kollegialt baserat på utsagor från områdeschefen själv, enhetschefer,
verksamhetschef och fackliga parter.
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3. TEORETISK REFERENSRAM
Kapitlet presenterar studiens teoretiska uppslag. Inledningsvis presenteras genom Taylor (1972)
hur verksamheterna sökte effektiviseras, detta kan betecknas som Human Resource Management
i sin rationella vagga. Därefter följer teoretiska uppslag som hanterar organisatoriskt liv,
organisationskultur och för studien essentiella begrepp som makt och motstånd.

3.1 ORGANISATION
Ahrne (1999) menar att begreppet organisation inte sällan innebär att områden som byråkrati och
hierarki sammankopplas. Organisationerna framställs inte sällan som pyramider med en närmast
mekanisk rutin. Detta är att beteckna som den mer stereotypa karaktären av organisationer. Det
finns en förvirring av vad som menas med organisation.
Organisation förväxlas emellanåt med institution. Det som skiljer organisation från institution är
att organisationen är en formell sammansättning av specifika medlemmar. Att organisera betyder
att genomföra och organisation kan betecknas som aktörer. Institutioner är att beteckna som
kognitiva fenomen. Vilket återknyter till bland annat regelverk exempelvis lagstiftning och
därtill kunskap. Det råder en växelverkan mellan institutioner och organisationer dock är de att
beteckna som skilda sociala betingelser. En central skillnad mellan organisation och institution är
att organisationer förmår att handla till skillnad från institutioner (Ahrne, 1999).
Organisationer består av en mer permanent sammansättning av människor. Individerna i
organisationen kan tillkomma och eller lämna verksamheten. Organisationer har en stor kontroll
på vilka som tillhör organisationen och vilka som inte tillhör organisationen. De sistnämnda har
limiterad insyn i verksamheten. Organisationer kan i skilda grad vara öppna respektive slutna.
Tidigare var organisationer att i högre grad att beteckna som slutna system. Organisationsteorier
idag visar att organisationer i hög grad påverkas av den kontext under vilket organisationen
verkar. Därmed är organisationer idag både öppna och slutna även om det varierar från
organisation till organisation (Ahrne, 1999).
Vardera organisationen uppbär en auktoritetsrelation, detta är en grundläggande relation.
Individerna i organisationen arbetar i samma riktning och kan både förutsätta en insats och därtill
kontrollera sina kolleger. Vardera medlemmen har en arbetsbeskrivning och har därmed lovat att
följa de beslut som fattats inom organisationen. Auktoritetsutövningen avser endast de
handlingar som organisationsmedlemmen är ålagd att genomföra (Ahrne, 1999).
Inom organisationer kan tre former av interaktion urskiljas. 1). Samspelet mellan individer inom
organisationer, den kollegiala interaktionen. Därtill samspelet mellan arbetstagare och
arbetsgivare. 2). Den andra formen av identifierad interaktion återknyter till kommunikationen
mellan en organisation till en annan. 3). Denna interaktion återknyter till organisationens externa
kontext där organisationsmedlemmens organisatoriska hemvist är av vikt. Detta kan vara vid
mässor och vid representation (Ahrne, 1999).
Då nittonhundratalet var nytt dominerade en helt annan organisering av verksamheten. Detta
skulle kunna sammanfattas som den gamla managementstilen. Företag dominerades inte sällan
av ett ineffektivt arbete som resulterade i ett oöverskådligt resursslöseri. Mellan arbetstagare och
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arbetsledare fanns ingen uttalad kommunikation utan relationen mellan arbetstagaren och
arbetsgivaren var att beteckna som en icke relation. Verksamheten kunde inte i massan
arbetstagare urskilja den skickliga arbetstagaren. Slitaget på arbetstagare var vanligt
förekommande samt brist på pauser i arbetet. Det fanns även brist på kompetens som till viss del
kunde förklaras med bristfällig utbildning. Verksamheter följde inte sällan riktlinjer som
baserades på intuition snarare än vetenskaplig fakta. Det gamla management stilen som
ifrågasattes. Taylor hade sett att det inte fanns någon offentlig agitation för den i samhället
genomgripande behovet av effektivitet. Även om det var allmänt känt att verksamheterna inte
uppvisat något fruktbart försök att effektivisera verksamheterna. Taylor vände sig mot hur den
klassiska managementstilen lät arbetstagarna själva lägga upp planering av produktion och
process och menade att arbetstagaren inte kunde erhålla ett helhetsperspektiv över processen. En
lösning på detta problem blev bland annat att introducera en ny yrkesgrupp; förmannen och
tidsstudiemannen (Taylor, 1972).
Syftet var att säkerställa maximalt välstånd för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Detta
skulle uppnås genom att på vetenskaplig grund effektivisera arbetet. Detta skulle ske genom; 1.
Utveckling av en sann vetenskap, 2. Ett vetenskapligt urval av arbetare, 3. Vetenskaplig
utbildning och utveckling, 4. Samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den behållning
som Scientific Management skulle bidra med var att på ett begripligt sätt illustrera den enorma
förlust som ineffektiv genererar. Vidare visar Taylors (1972) redogörelse på att ineffektiviteten
baseras på systemfel snarare än extraordinära företeelser. Scientific Management vill visa på att
det bästa sättet att organisera och styra en verksamhet vilar på vetenskaplig grund. Några
aspekter som hanteras är det funktionella ledarskapet som innebär att arbetstagaren övervakas av
förmän, den nya ledaren som befinner sig på verkstadsgolvet med arbetstagaren. Metodstudie
avser att undersöka om det finns ett bästa sätt att genomföra vissa arbetsmoment och därtill att
dessa moment skall utföras på önskad tid. Standardisering av arbetet avser öka effektiviteten av
det dagliga arbetet. Förenkling i arbetet avser att eliminera onödiga inslag i arbetsprocessen.
Genom ett uppdelat lönesystem erhåller arbetaren lön efter skicklighet vilket baseras på
standardmått, om arbetstagaren presterar över standardmåttet erhåller denna en högre lön
(Taylor, 1972).
En uppmaning var att arbetsledare i lägre grad skulle se arbetstagarna som en enhet eller grupp
och i ökad utsträckning se individerna i gruppen. Om en arbetstagare inte utför sin uppgift
tillfredställande skall vederbörande vägledas genom kompetenshöjande insatser och därtill
uppmuntras för att på bästa sätt kunna genomföra arbetet. Att det finns en individplan för varje
medarbetare skapar förutsättningar för att kunna effektivisera arbetet. Detta är ett steg från den
tidigare kollektiva synen på arbetstagaren som en grupp. Om en arbetstagare inte är anpassad för
det arbete den genomför kan arbetstagaren flyttas till arbetsuppgifter denne är mer lämpad för, en
individanpassning av arbetet (Taylor, 1972).
Belöning är incitament som avser att stimulera arbetstagaren att göra sitt bästa. Genom att kunna
mäta arbetsinsats och erhålla återkoppling på arbete finns möjlighet att bryta distans mellan
arbetstagaren och verksamheten. Personlig uppmärksamhet och uppriktig uppmuntran ökar
sannolikheten att arbetstagaren gör sitt bästa (Taylor, 1972).
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3.2 NYINSTITUTIONELL ORGANISATIONSTEORI
Som tidigare nämnts relaterar organisationer till handling och institutioner återknyter till stadgar
och regler. Den tidigare institutionella teorin utforskade i huvudsak hur specifika organisationer
transformerats ur en kronologisk tidsaxel och hur organisationerna färgats av sina erfarenheter.
Det framgick att den organisation som var föremål för undersökning emellanåt upprättat
informella institutioner och allmängiltiga spelregler. Den tidigare institutionella
organisationsteorin visade på att organisationer inte sällan blev mer unika och särpräglade desto
längre de varit verksamma (Ahrne, 1999).
Meyer och Rowan (1977) menar att formell organisationsstruktur återknyter till rationaliserade
institutionella regelverk. De institutionella reglerna har för avsikt att vinna stabilitet och
organisatorisk legitimitet. Mayer och Rowan (1977) menar att organisationers
institutionaliserade regler skiljer sig kraftigt från det rådande sociala beteendet. Reglerna tas lätt
för givet och stödjs av både allmänheten och lagen. Institutionaliseringen återspeglar de sociala
processerna som individernas skyldigheter, regelverk att förhålla sig till samt förhållningsregler
som återknyter till status och tankar och handlingar som följer av detta. Meyer och Rowan
(1977) exemplifierar att läkarens sociala status är både etablerad på det normativa och kognitiva
planet. Vidare finns regler som genererar andra förhållningssätt inom organisationen vilket också
tas för givet och styr beteendet exempelvis en skylt mot rökning.
Skillnaden mellan den formella strukturen i en organisation och dess dagliga arbete är stor. Den
formella strukturen återknyter till schema, tabeller och inventarielistor, därtill administrativa
program. Vidare finns strategier hur verksamhetens skall samordnas. Strategier utgör de
rationella planerna. Själva kärnan i en den moderna byråkratin återknyter till rationalisering. I de
traditionella teorierna antas rationella former vara det bästa sättet att styra verksamheten. Denna
uppfattning har sitt ursprung i Max Weber resonemang om framväxt av byråkratier. Den
formella organisationen har kunnat spridas bland annat genom bildandet av centraliserade stater.
Det uppstår en stor komplexitet då rationella nätverk sammanvävs med ekonomisk fluktuation
under politisk översyn. Därmed uppfattas byråkratin som det mest rationella och effektiva sättet
att styra verksamheterna (Meyer och Rowan, 1977).
Meyer och Rowan (1977) introducerade ett antal begrepp i sin forskning om neoinstitutionell
organisationsteori; institutionell isomorfism, rationaliserade myter samt isärkopplade
organisationsstrukturer. Det som Meyer och Rowan (1977) motsatte sig var att den tekniska
effektiviteten skulle vara den fundamentala orsaken bakom organisationsförändringar. Ett
resonemang fördes om att organisationsförändringar alltid syftade till att optimera
organisationens effektivitet. Legitimiteten var i fokus snarare än effektiviteten.

3.3 ORGANISATIONEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR
Förändring är en företeelse som uppkommer i alla tänkbara aspekter och former, inte minst i
organisatoriska sammanhang. Organisationer är känsliga för förändringar i dess omgivning vilket
kan vara konjekturförändring, nya politiska agendor, internationalisering och attityder i
allmänhet. Dessa externa omställningar kan leda till organisatoriska förändringar.
Organisationsförändringar brukar inte sällan innebära att antingen reducera eller öka antalet
chefsled i organisationen (Abrahamsson & Andersen, 2005). Reaktionerna på förändringarna är
sällan friktionsfria. Arbetstagaren kan sätta sig i motvärn gentemot arbetsgivaren. Motvärn
gentemot organisationsförändringar kan bero på ett flertal orsaker exempelvis att det finns brister
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mellan de anställda och organisationsledningen. Bristerna kan grunda sig på att arbetstagarna
kommer att drabbas av en given åtgärd/förändring och att det därtill brustit i kommunikationen.
Vidare kan motvärnet bland annat bestå i att arbetstagaren tvivlar på sin förmåga att klara av
fordringarna som ställs i den nya situationen vilket kan yttra sig i en känsla av maktlöshet och
apati. Det finns ett antal metoder för att reducera motståndet till följd av organisatoriska
förändringar. Ett exempel på detta är kommunikation, en öppen kommunikation som bringar
ordning där gissningar och antaganden annars hade uppstått. Kommunikationen bör vara
informationsuttömmande och arbetstagaren kan med fördel involveras i beslutfattandet vilket
genererar en känsla av delaktighet. Det bör dock nämnas att en öppen kommunikation sannolikt
uppstår när organisationen präglas av en mottaglig och förstående organisationskultur (McKenna
& Beech, 2008).
DiMaggio och Powell (1983) redogör för att byråkratisering av privat och offentlig sektor är
genomgripande men att rationalisering och byråkratisering har förändrats. Konkurrensen är inte
att beteckna som dominerande faktor bakom byråkratiseringens rationalism. Konkurrensen och
effektivisering är enlig DiMaggio och Powell (1983) av underordnad betydelse. Byråkratisering
och organisationsförändringar sker till följd av processer som gör att organisationer blir mer
homogena och inte nödvändigtvis mer effektiva. DiMaggio och Powell (1983) frågar sig hur det
kommer sig att den homogeniteten av organisationsformer är utbredd. I det organisatoriska
fältets barndom är nyanserna och skillnaderna stora och då det organisatoriska fältet blir
etablerarat uppstår en närmast magnetisk dragning till organisatorisk spegling, där
organisationerna är lika i metod och upplägg. När området etablerats blir även närliggande
aktörer färgade av homogeniseringen.
DiMaggio och Powell (1983) ger uttryck för att när organisationer i samma bransch strukturerats
i ett fält finns det starka faktorer som gör att organisationerna antar samma form och blir lika
varandra. Organisationer av större proportioner tenderar att förr eller senare dominera sin
omgivning varpå andra organisationer söker anpassa sig efter dem. Processen av homogenisering
kan med fördel förklaras genom isomorfism. I artikeln ”The Iron Cage Revisited” finns en
hänvisning till Hawley (1968) redogörelse för isomorfism. Hawley (1968) menar att
isomorfismen är en avgränsad process vilket tvingar en komponent som delar de kontextuella
förutsättningar att anpassa sig till rådande modelluppsättning.
Isomorfismens komplexitet kan förklaras genom Aldrich (1979:265) som menar att
organisationernas viktigaste hänsynstagande är gentemot andra organisationer. De konkurrerande
aspekterna är inte enbart kunder och resurser. Konkurrensen avser även institutionell legitimitet
och därtill både ekonomisk och social lämplighet.
DiMaggio och Powell (1983) ger i sin forskning uttryck för tre mekanismer för institutionell
isomorfisk förändring. De institutionella isomorfa transformeringarna baseras på följande
mekanismer: Tvingande isomorfi är en konsekvens av informella och formella påtryckningar
gentemot organisationen vilket grundar sig på maktrelationer inte sällan i det politiska rummet.
Mimetisk isomorfism är följden av en osäkerhet inom den egna organisationen. Följden av detta
blir att organisationen ser vad andra mer framgångsrika organisationer gjort och härmar därmed
denna organisation med avsikt att det skall genera ett önskvärt resultat. I enighet med ny
institutionalism antar de organisationerna emellan homogenitet. Abrahamson (1996) menar att
det är tunnsått med information huruvida mimetisk isomorfism förändrat organisationen till det
bättre. Den tredje mekanismen hanterar normativ isomorfism. Denna mekanism är avhängt på
professionaliseringen. Professionaliseringen hanterar två aspekter. Den ena aspekten relaterar till
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den formella utbildningen exempelvis universitetsutbildning bland särskilda yrkesgrupper inom
organisationen. Universitet och yrkesutbildning har ett högt värde inom organisationen. Den
andra aspekten hanterar professionella nätverk. Filtrering av personal anses vara en viktig
mekanism vid normativ isomorfism. Genom att rekrytera från en avgränsad
utbildningsinstitution och/ eller anställa chefer från särskild avdelning eller tidigare befattning.
Detta förfarande innebär att vissa tjänster inom organisationen har likartad bakgrund och det gör
det svårt att skilja dem från varandra vad avser exempelvis klädstil och språkliga uttryck
(DiMaggio och Powell, 1983).
Förändring inom organisationen behöver inte nödvändigtvis vara av strategisk karaktär dock sker
mycket av förändring på ett operativt plan. Företagen som kan hålla sig över ytan finjusterar
ständigt sina varor och tjänster. För företagets ledning är utmaningen att veta när det är dags att
genomföra den strategiska förändringen för att genom detta kunna synkronisera företaget med
den rådande omgivningens skiftande natur. I företaget behöver nödvändigtvis inte förändringen
omfatta företagets alla delar utan kan exempelvis omfatta specifika delar av produktionen. Vissa
delar kan bevaras medan andra delar transformeras för att därmed kunna vara konkurrenskraftig,
detta genom en strategisk förnyelse (De Wit och Meyer (2010).
En strategisk förändring kan bestå i exempelvis en omorganisation, förändring av produktion,
produktionsinriktning. Vardera förändringen är unik i sig, en strategisk förändring kan ses ur den
process som tillämpas för att kunna spegla omgivningens krav. Syftet med dessa förändringar är
ett led att ständigt förnya företaget. Ett företag som inte förnyas riskerar att gå under då det
driver bort från de krav som ställs. Organisationer och företag är i sig flerdelade och består i ett
flertal komponenter och vardera en av denna komponent kan förändras och designas för att
kunna generera önskad effekt. Organisationen/ företaget måste analysera sina delar, demontera
sina sammansatta delar och ändra de delar som är felaktiga och drar ner lönsamhet. En dålig del
kan göra att hela verksamheten lider skada (De Wit och Meyer (2010).
Det finns inom företaget två stycken grundläggande system och det är i dessa system som
förändring kan göras. Systemen är; affärssystem och organisatoriska system. Affärssystemet
redogör för hur affärerna bedrivs inom företaget. Den särskilda sammanställningen av resurser,
värdeskapande aktiviteter och produktion. Affärssystemet kan sammanfattas genom; det sätt som
företaget skapar kapital och mervärde. Det organisatoriska systemet refererar till det sätt som
exempelvis arbetstagarna samverkar i organisationen. Vardera organisationen/företag behöver
fastlägga vilken organisationsstruktur verksamheten skall ha. Uppgifterna, ansvarsfördelning
skall struktureras upp mellan organisationens medlemmar. Verksamheten kräver också flertalet
organisatoriska processer vilken bland annat avser att samordna uppgifter till en helhet.
Organisationsstruktur avser att individer sammanförs i mindre grupper i avsikt att utföra
specifika uppgifter. Samtliga verksamheter behöver en arbetsfördelning för att därigenom kunna
effektivisera arbetet (De Wit och Meyer (2010).
Organisatoriska processer rör de tillvägagångssätt och rutiner som tillämpas för att samordna
arbetstagare och enheterna inom organisationen. Somliga processer omfattar hela organisationen
exempelvis budgetering och affärsplanering. Andra processer är mer begränsade i sin omfattning
exempelvis kvartalsvisa möten med styrelsen, kvalitetscirklar och utvecklingssamtal. Nämnda
organisatoriska processer är i skilda grad formaliserade. Det finns dock fler informella
organisatoriska processer vilket kan vara skvaller i korridoren, informella förhandlingar och
konfliktlösning genom improviserade möten (De Wit och Meyer (2010).
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En förutsättning för att skapa strategisk förnyelse är att bortse från organisationens arv och börja
på ett nytt kapitel. Samtidigt är det viktigt att bevara ett fortlöpande sammanhang och bygga
vidare på beprövade metoder som visat sig fungerat över tid. En organisatorisk revolution är ett
förlopp som innebär radikala förändringar mer eller mindre omgående. Revolutionära
förändringsprocesser är en organisations förändring som inte bygger på konsensus. Revolutionen
innebär att återuppfinna företaget därmed blir det en tydlig skiljelinje mellan det som var och det
som blev, en brytning med historian. Ett exempel på när en organisatorisk revolution föds är när
ett företag stagnerat och stelnat. Ett sätt blir då att progressivt bryta med det förflutna (De Wit
och Meyer (2010).
Det finns inte sällan ett psykologiskt motstånd mot förändringar. Flertalet i organisationen
kommer att motarbeta förändringar som omfattar verksamheten. Motståndet grundar sig på
bristen av kontroll, osäkerhet om framtiden och tvetydigheter som kommer i samband med varje
förändring. När individer inom organisationen vänjer sig vid fasta rutiner och grundade vanor
som de under tiden lärt sig hantera upplevs förändringar som ett inslag som störtar ordningen. En
ny arbetsbeskrivning upplevs inte som en möjlighet till att lära sig nya färdigheter (De Wit och
Meyer (2010).
Organisationen måste på adekvat sätt kunna hantera förändringar. Hantering och plantering av
förändringarna bör inlemmas i organisationens strategi. Ett strategiskt grepp för att hantera
organisationsförändringar är kraftfältsmodellen även kallad Force Field modell. Denna modell
talar om tre faser; upptining, förändring och nedfrysning. Upptiningsfasen syftar till att få
berörda parter att förstå syftet med förändringen, därefter sker själva förändringsfasen där
förändringarna implementeras varpå nedfrysningsfasen gör förändringen permanent (McKenna
& Beech, 2008).
Organisationsutveckling är att se som en aspekt av planerade förändringar som syftar till att
stärka organisatoriska funktioner. Organisationsutveckling har sitt initialläge i strategisk
planering som hanterar tre nivåer: organisation, uppgiften och individen/ gruppen. Där finns
flertal tekniker för att hantera organisationsutveckling bland annat skapandet av mindre team och
enheter som kan användas för att uppmuntra förändring och utveckling. Organisationens
överlevnad kan vara avhängd på förmågan att hantera organisationsutveckling och förändring,
därmed är det att se som ett fundamentalt inslag i HRM (McKenna & Beech, 2008).
Organisationskulturen refererar till det beteendemönster som organisationens medarbetare delar.
Beteendemönstret uppstår när individer i en sammanslutning integrerar och delar sina
erfarenheter under en längre tid. Detta skapar en gemenskap och en delad förståelse av
omgivningen. En organisationskultur kan skapa en ideologi som delas av
organisationsmedlemmarna. Med tiden tenderar en organisationskultur bli mer förankrad och
medlemmarnas beteende blir mer likformigt. En fungerande kultur kan vara en
integrationsmekanism, detta gör det lättare att kontrollera och samordna individerna. I
organisationskulturen uppstår även ett eget ”språk” och jargong. Med samma värden och
beteende blir det lättare att samarbeta. En organisationskultur med en polarisareande subgrupp
kan skapa slitningar och psykologiska hinder i organisationen (De Wit och Meyer (2010).
Schein (1988) menar att organisationskultur som koncept är ett tämligen nytt begrepp, tidigare
talades det mest om gruppnormer och arbetsklimat. Organisationskultur som koncept uppstod
någon gång under 60-talet. Kultur kan mycket väl vara det koncept som är bäst lämpad för att
analysera grupper i organisationer. Det som gjort att konceptet organisationskultur vunnit ökat
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intresse för att studera organisationsmedlemmar baseras på den realitet som uppdagades under
1980-talet som visar att nordamerikanska företag presterar sämre än sina konkurrenter i andra
länder.
Schein (1988) menar att en kultur delas och ägs av en grupp och lärdomarna som gruppen
erhåller läggs på hög och kan ses ur gruppens historia. Enligt Schein (1988:7) är
organisationskulturen en sammansättning av betydelsefulla förmenande som en specifik
sammansättning människor framställer och använder sig av för att hantera exempelvis
tillstötande svårigheter inom och utanför organisationen. De metoder som med tiden visat sig ha
önskad effekt kommer att inom organisationen vinna legitimitet och spridas till nykomlingar som
grundprinciper. Tillämpningen av kulturen genererar stabilitet inom den sammansättning
människor som delar kulturen. Merparten av det som medlemmarna av en grupp lär sig inom
gruppen handlar om överinlärning. Det har att göra med att de riktlinjer och handlingsmönster
som praktiseras blir närmast automatiserade reflexer då de upprepas och inte längre blir en del av
något att reflektera över då gruppmedlemmarna agerar efter gemensamma mönster. En
organisation kan skapa en gemensam kultur förutsatt att den fungerat stabilt under en överskådlig
tidsperiod. Organisationen kan även ha subkulturer förutsatt att även subkulturen uppvisat
stabilitet (Schein, 1988).
Den karaktär som en grupp uppbär kan förstås av det sammantagna lärandet och erfarenheter en
grupp samlat på sig under sin gemensamma levnad. Nya gruppmedlemmar kommer och går. De
som introduceras till gruppen lär sig genom bland annat anekdotiska berättelser vad som är
signifikant för gruppen, även regler och ritualer överförs till den nya medlemmen. Den som blir
medlem i gruppen bör bära de ”rätta” sättet och tänka samt förhålla sig till problem på ett för
gruppen homogent sätt. Organisationskulturen kan förstås ur tre element; Artefakter, värderingar
och det kulturella innehållet. Det som är svårast att tyda är artefakter vilket är den
organisatoriska strukturen och dess processer. Värderingar består i verksamhetens strategier och
mål och filosofier. Värderingarna tas för givet och utgör bland annat rutiner och vanor. Det
kulturella innehållet omfattar samtliga områden som anbelangar gruppen (Schein, 1988).
Schein (1988) menar att organisationskulturen uppbär vissa underliggande frågeställningar vars
svar ger en hint om den organisationskulturella tillhörigheten. De sju punkterna är som följer;
Organisationens relation till sin miljö: hur uppfattar sig organisationen, ser den sig som
undergiven, passiv eller är den innovativ, vilken nisch kan verksamheten tänkas befinna sig i?
Karaktären av mänsklig aktivitet berör vilket sätt som är det ”rätta” hurdan individen skall vara,
skall den vara passiv eller aktiv. Verklighetens natur och sanning relaterar till vad som kan
betecknas vara sant och falskt. Karaktären av tid återknyter till organisationens relation till dåtid,
nutid och framtid och vilken av dessa tidsaspekter har mest inverkan på det dagliga arbetet.
Karaktären av den mänskliga naturen syftar till mer existentiella frågor som om människan i
grunden är god, ond eller möjligen något mitt emellan. Karaktären på mänskliga relationer
återknyter till vad som är rätt metod då människor socialiserar med varandra och hur fördelas
exempelvis makt och kärlek. Skall verkligheten uppfattas som ett kooperativ eller ses som
konkurrens människor emellan? Den sista faktorn som Schein (1988) belyser vad avser
underliggande mått av organisationskultur är homogenitet vs mångfald. Till denna faktor lyfts
resonemang som om gruppen är mest optimal om den är skiftande eller mer homogen. Skall
individer i gruppen uppmuntras att vara mer transformativa? (Schein, 1988).
En aspekt organisationskulturens struktur återknyter till är ledarfigurens vars drag, värderingar
och antaganden återspeglas på organisationens medlemmar. Under organisationens första fas
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domineras organisationskulturen inte sällan av grundaren och de tidiga ledarnas övertygelser och
värderingar. Gruppen transformeras därefter även av sina erfarenheter. Efterföljande ledare
försöker implementera sina egna värderingar även om organisationen blivit allt mindre mottaglig
för förändringar (Schein, 1988).
Organisationskulturen bevaras genom organisationsmedlemmarnas socialisering och
reproduceras genom nya medlemmar inträdande i verksamheten. Organisationen kommer redan
vid urvalet av medlemmar försäkra sig om att kandidaten har rätt värderingar och övertygelser
som harmoniserar med verksamheten. Genom ett noggrant urval vid rekrytering behöver
organisationen göra mindre ansträngningar vid introduktionen av den nya medlemmen som i
förlängningen kommer bli del av organisationskulturens fortlevnad. (Schein, 1988).
Det finns fyra aspekter av organisationskultur som är allmänt vedertagna, dessa är riter och
ceremonier, berättelser, symboler och språk. Dessa aspekter samverkar och skapar gemensamt
organisationskulturen. Kultur i kontexten av organisation är sammankopplad med rekrytering,
utbildning, urval, bedömning, belöningar, strategier och strukturer. Att ändra kulturer är en
kostsam och utdragen process. Kritik mot organisationskultur baseras bland annat på att
individer i organisationen inte alltid delar samma kultur (McKenna & Beech, 2008).

3.4 PERSONALUTVECKLING OCH PRESTATIONSHANTERING
Prestationshantering (Performance management) har en evaluerande och utvecklande dimension
vilket ger en grogrund för utveckling av organisationens medlemmar. Chefen kan manövrera
prestationshanteringen som ett verktyg för effektivisera arbetstagare och därmed verksamhet.
Vidare omfattar prestationshantering en genomgång av tidigare resultat och konstaterande av
framtida mål. Genom prestationshantering får organisationen en chans att lära sig vad och hur de
anställda hanterar sina arbetsuppgifter samt få en uppfattning om vad som motiverar dem.
Prestationshantering bör betraktas som ett grundläggande inslag i personalbedömning
exempelvis i återkoppling mellan arbetsgivare och arbetstagare (McKenna & Beech, 2008).
Bedömningar kan göras både formellt och informellt. En informell bedömning har draget av att
arbetstagaren är medveten om att arbetsgivaren regelbundet gör bedömning av dennes insats. I
formaliserade system är vanligt förekommande metoder utvecklingssamtal och
verksamhetsstyrning. Under exempelvis utvecklingssamtalet kan arbetstagare och arbetsgivare
nå konsensus om vad som måste göras och vilket sätt som är det bästa sättet att nå ett önskat
resultat. Organisationen kan göra en bedömning hur prestationen inom organisationen kan styras
på lång sikt eller mer omgående. Därtill kan en bedömning se över arbetstagarens prestation i
relation till arbetsbeskrivningen (McKenna & Beech, 2008).
Vid utvärdering av arbetstagaren är det viktigt att använda pålitliga och objektiva
utvärderingstekniker för att erhålla ett mått på prestationer för att därefter styra resultatet i
önskad riktning. Det finns ett flertal tekniker som kan tillämpas vid bedömning av arbetstagarens
prestationer inom organisationen. En teknik är skriftliga rapporter där en utvärderare nedtecknar
styrkor, brister, tidigare resultat och möjliga förbättringspunkter. Den skrivna rapporten bör vara
saklig och objektiv i sitt utförande. En annan teknik är kritisk incident varvid utvärderaren lyfter
fram bra och mindre bra händelser för att ställa utfallet av dessa händelser i relation till vilka
resultat organisationen önskar. Tekniken ger uttryck för vilka beteenden organisationen gärna ser
och detta signalerar ett förbättringsbehov. En teknik som har en kontrasterande hållning är
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jämförelse av flera personer. Denna teknik avser att bedöma en individ gentemot andar individer
och kontrastera individerna i organisationen. Ett avslutande exempel på en utvärderingsteknik är
teambedömning, denna teknik fokuserar på att utvärdera team istället för att utvärdera enskilda
individer. Teamet resultat ställs i relation till organisatoriska mål (McKenna & Beech, 2008).
Brister vid bedömning av arbetstagaren genom utvärderingstekniker är bland annat utvärderaren
har rollen både som domare och rådgivare vilket skapar förvirring. Därtill förekomsten av
bristande intervjufärdigheter och återkoppling (McKenna & Beech, 2008).

3.5 MELLANCHEFEN
För att kunna definiera vad som är signifikant för en mellanchef inom Socialförvaltningen har
Larsson (2008) avhandling tillämpats. I Larsson (2008) forskning framkommer att mellanchefen
verkar på flera plan genom att arbeta med allt från uppgifter av kortsiktig natur till att hantera
strategiska frågeställningar. Den kontext som mellanchefen i en socialförvaltning befinner sig
inom är en professionaliserad organisation som präglas av en hierarkisk struktur. Organisationen
i vilken mellanchefen befinner sig i är inte sällan kraftigt rationaliserad, därtill arbetar
områdeschefen inte sällan under stränga tidsramar (Larsson, 2008).
Det som komplicerar mellanchefens situation är att direktiv och regler sipprar ned till
mellanchefen som skall operationalisera informationen ofta med beaktande av besparingskrav
och effektiviseringskrav. Mellanchefen skall enligt Larsson (2008) genomföra utan att sätta
saken under debatt och diskussion. Mellanchefen som arbetar närmast verksamheten kan dock ha
förslag som har en större verklighetskoppling dock leder och fördelar mellanchefen med små
befogenheter. För att verksamheten inte skall låsas i vardagsarbetet närmast kund har
mellanchefen ändå ett ransonerat mått av handlingsutrymme att förfoga över. Mellanchefen har
en dubbelbottnad lojalitet, vilket tar sig uttryck i slitningar mellan underordnad och överordnad
samt att de skall arbete mot verksamhetens målbild (Larsson, 2008).
Karlsson (2008) redogör för att individen i organisationen behöver självständighet och värdighet
i sitt arbete om värdigheten eller individen självständighet reduceras kan detta innebära att
individen gör motstånd. Karlssons (2008) illustrerar hur individen söker vägar för att upprätthålla
sin värdighet och sitt handlingsutrymme. Begreppet motstånd är att beteckna som organisatorisk
olydnad. Detta gäller både tanke och handling som inte harmoniserar med organisationen och
vänder sig mot den organisatoriska hierarkin. Det kringskurna handlingsutrymmet har därmed
resulterat i en opposition mot makten inom organisationen till den anställdes fördel. Detta
motstånd tenderar att vända sig uppåt inom organisationen och inte vice versa.
O'Connor och Lages (2009) menar att det finns ett flertal olika ledare men då allt kommer
omkring är det chefen som är den ytterst ansvariga för verksamheten och den personal som
verkar under denne. För chefen är det centralt att arbetstagaren når sin maximala kapacitet i
arbetet, allt annat lika. O'Connor och Lages (2009) menar att en coach inte delar samma agenda
som chefen. Vidare har chefen alltjämt ett maktövertag över arbetstagaren. Coachens ambition är
att verka på en jämbördig nivå och är inte resultatorienterad efter organisationens ekonomiska
besparingar och vinster på det sätt som chefen är.
På samma sätt som Gjerde (2012) menar att chefen med fördel kan tillämpa coachande inslag
menar O'Connor och Lages (2009) att chefen kan använda sig av coachning i situationer där det
35

är lämpligt. Syftet med de inslag av coaching som chefen då använder kan exempelvis vara att;
inspirera, motivera och stimulera medarbetaren till att bli en mer resursstark medarbetare. Det
ligger i chefens natur att säga till sina medarbetare vad vederbörande har för målsättning med
verksamheten och hur arbetstagare skall nå dessa målsättningar. Det handlar i mång och mycket
om att leda och fördela vilket har sitt ursprung i det klassiska ledarskapet. En förändring som
skett är att chefen i allt högre utsträckning använder sig av coachande inslag i sitt ledarskap.
O'Connor och Lages (2009) menar att detta fenomen kan betecknas som chefsparadigmet. Det
gamla chefsparadigmet innebär att chefen frågar för att själv förstå sakfrågan och därmed kunna
leverera ett eget svar på hur problemet skall lösas. Det nya chefsparadigmet innebär att chefen
frågar i avsikt att medarbetaren skall erhålla förutsättningar att själv lösa situationen.
Chefen kan tillämpa vad O'Connor och Lages (2009) kallar vägledande inställning om
problematiken är av emotionell natur, vidare kan chefen tillämpa coachinställning under det
dagliga arbetet. Den vägledande inställningen blir därmed behäftat med större fingertoppskänsla.
Chefen behöver inte tillrättavisa medarbetaren utan låter medarbetaren själv finna svaret som är
adekvat för situationen. Vidare nämns att coaching är ett lämpligt inslag vid karriärutveckling.
Svårigheten blir dock att då chefen coachar blir det diffuserat vems ansvaret är och
medarbetarens dilemma blir inte sällan chefens. Den renodlade coachen är fri från denna
problematik.
O'Connor och Lages (2004) har sett att sedan coachning blivit ett allt populärare inslag i
ledarskapet har detta resulterat i att chefer kompetensutvecklats genom utbildningar eller vägleda
medarbetare på magkänsla utan utbildning. O'Connor och Lages (2004) menar att chefen kan ha
informell coaching tillsamman med medarbetaren men kan inte ersätta en extern och utbildad
coach. Detta har att bland annat att göra med att objektiviteten blir åsidosatt då det finns en
daglig kontakt med medarbetaren. Chefen arbetar för organisationens bästa vilket inte alltid är
till medarbetarens bästa. Vidare kommer medarbetaren hålla tillbaka vissa aspekter för chefen.
Chefen kan med fördel tillämpa vägledande inslag men aldrig ersätta en extern coach (O'Connor
och Lages, 2004).
Efter att ha redogjort för mellanchefens karaktär och dess uppbyggnad avser följande
underkapitel hantera makt som organisationsfaktor. Hur makten definieras, uttrycks och verkar
inom organisationer. Makt har inte sällan en koppling till chefskap och är därtill en faktor som
även hanterar organisationsbetingelser som kontroll och motstånd.
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3.6 MAKT OCH ORGANISATION
Beronius (1986) menar i sin avhandling att begreppet makt är avhängt till sitt sammanhang.
Försök har gjorts för att förenkla maktbegreppet men att makt som sådant är att beteckna som en
svårdefinierbar storhet. Makt tenderar därtill att få skilda betydelser beroende i vilken
vetenskapsgren begreppet figurerar. Beronius (1986) gör inget försök i att skapa en entydig och
universell definition av makt utan behandlar makt som en öppen mångfald och att makt till sin
natur är att beteckna som en föränderlig sublimitet.
Beronius (1986) ger utryck för att maktrelationer genomsyrar alla aspekter av en
arbetsorganisation. Exempel på denna maktrelation kan utläsas i relationen mellan kvinna och
man, mellan medarbetare och chef och mellan skilda verksamheter. Vidare bidrar en byråkratisk
ordning vare sig den är privat eller offentlig till att individen påverkas av verksamhetens
byråkratiska struktur. I Beronius (1986) skildring har disciplin en tydlig koppling till
maktbegreppet. Disciplin hanterar verksamhetens detaljer. Disciplin begreppet möjliggör en
förståelse för hur makt utövas snarare än att fokusera på vem som bär upp makten. Detta
möjliggör att makt kan analyseras på mindre synliga nivåer inom organisationen som dock har
inverkan på individen. Vetskapen om disciplinens verkan över organisationen möjliggör analys
med fokus på tekniker och miljöer som kan antas påverka individen i en specifik riktning.
Beronius (1986) förtydligar att hans ambition inte är att förklara den disciplinära maktens
organisering. Det finns däremot en förhoppning om att makt och disciplin skall hanteras som
öppna strukturer vilket berör flertalet tekniker och former som kan tillämpas på skilda vis. Makt
och disciplin kan inte förklaras utan redogörelse för de uppmärksammade mekanismer och
tekniker som utövas i sammanhanget.
Vetande har en tydlig koppling till makt och hur makt kan förstås och analyseras. Foucault
(1986) beskriver hur vi ordnar vårt vetande. Det finns en koppling mellan vetande och makt. Hos
Foucault är vetande alltjämt förbundet med makt och relationer av social karaktär. Problematiken
vilar i att analysera beröringspunkter mellan maktstrategier och makt. Foucault har en ambition
att tydliggöra maktspelet och därmed visa hur samhället väljer att socialisera, tillverka och
hantera vetandet. Att producera kunskap innebär också att underhålla och bygga upp mekanismer
och institutioner som är helt avhängda på makt. Makt och vetande är sammanvävda och
innehåller varandra. Beronius (1986) menar att kunskap har förvaltats på skilda vis vilket
genererat skilda vetenskapliga discipliner som på sitt viss ger kunskap och insikt i det som angår
individen. Kunskapen värderas och därmed fördelas också makten efter egenheter som sant,
falskt, dröm, verklighet och vad som är normalt samt vad som är patologiskt. Det finns inom de
vetenskapliga disciplinerna en maktordning som framgår genom auktoritet, legitimitet och
dominans. Sett till kunskap och makt innebär detta enligt Beronius (1986) att staten blir den
instans som levandegör vetenskapens herravälde. Detta innebär att individen tvingas anamma
vetande som har tillräckligt mått av legitimitet och underminera vetande som saknar tillräcklig
auktoritet. Vetandet är dock föränderligt likväl som ett specifikt vetandes värde. Genom en
historisk redogörelse förklarar Foucault (1986) hur de galna tids nog sågs som sjukliga vilka var
i behov av disciplinering. Det enda sanningsenliga var förnuftet vilket betraktades som friskt.
Tids nog introducerades särskilda yrkesgrupper som verkade för de galnas disciplinering. Förnuft
och galenskap polariseras.
Beronius (1986) tolkar Foucaults redogörelse för makt och menar att Foucault verk varken är en
teori eller för den delen en metod utan skall utläsas som en analytik vilket mer är att beteckna
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som en förutsättning som är behjälplig vid ett analytiskt förfarande. Vidare är det inte heller
frikopplad från teori eller från analytiska beståndsdelar. Om Foucault redogörelse av makt och
dess förbindelse med kunskap skall tillämpas skall den ses som ett förhållningssätt snarare än
metod och utläsas mer som en ansats än som en teori. Beronius (1986) redogör för att Foucault
verk enligt Foucault självt skall betraktas som verktygslådor snarare än emballerade teorier.
Foucault (2002) menar likväl som Beronius (1986) att makten är en illusion och att makt inte är
ett ting eller kan betraktas som ett objekt. Makt är något som kan utövas. Då makt inte kan
beskrivas som ett objekt eller subjekt är det inte heller något som kan erövras. Om betraktaren
ser makten som ett subjektiv eller ett objekt blir den logiska slutsatsen också att makten kan
härledas till en källa varifrån den kan lokaliseras. Enligt Foucault (2002) är det en illusion att
makten skulle ha en kärna. Därtill att makten skulle kunna likt en vandringsstav byta ägare. Med
en sådan ståndpunkt kommer maktens ”ägare” och ansvarige att infångas av undersökaren.
Ägaren skulle exempelvis vara en samhällsgrupp, ett chefsled, stat eller den kapitalistiska
formen. Makt är ett utövande tillika en praktik därmed inte något som kan erövras, fördelas eller
tappas. En mer preciserad beskrivning som görs av Foucault vad avser makt är att det är att
beteckna som ett nät av; "lättrubbade, olikartade, ostadiga och spända styrkeförhållanden."
(Foucault 2002). Makt kan inte heller studeras från ett enda perspektiv eller från en sida. Att leta
makten betyder ett utforskande av samspelet mellan växlande krafter i samhället och dess
historiska kontext. Krafterna omvandlas och därmed är det viktigt att studera allianser och stöd
som parter kan tillhandahålla. Det är ojämnheten som genererar makttillstånd, ett rörligt
styrkeförhållande. Foucault (2002) menar att makten tillämpas mellan parterna, det är inte part x
kraft och dess effekter över part y som är föremål för analys. Fokus bör enlig Foucault vila på
vad som sker i relationen mellan part x och part y. Det väsentliga är inte resultatet av
maktrelationen mellan parterna. Det intressanta är med vilka metoder som makten tillämpas,
snarare än hur den rättfärdigas (Foucault, 2002).
Wolf (1999) menar att makten skall studeras utifrån dess specifika egenhet. Makten kan inte
betecknas som ett universellt väsen. Makten skall betraktas utifrån de specifika relationer där den
kan urskiljas. Makten är i sin form inte typisk utan varierar utifrån vilket håll den betraktas.
Maktens form uppstår till följd av skilda relationer. Makten kan manifesteras i skilda
relationskontexter; institutioner, familjen och nationer. Makten utövas och tar sig uttryck i skilda
fält och på skilda nivåer och är enligt Wolf (1999) ett viktigt undersökningsområde.
När maktens relationer skall studeras är en metod att se över de diskrepanser vilket återfinns i ett
specifikt kraftfält. Diskrepanserna kan variera och skildras genom exempelvis; rutiner,
institutioner, måttet av vetande, regelverk, befattningsnivå och socialgruppstillhörighet.
Diskrepanserna, ojämnheterna i något av de exemplifierade fälten generar det som kommer av
maktrelationerna. Olikheterna kan skildras genom exempelvis exkludering, fördelning och
kontroll. Därtill kan nya diskrepanser skapas genom att äldre ojämnheter transformeras. Makt
brukar oftast betecknas som en negation. Makten betecknas som något exkluderande, filtrerande
och förtryckande. Makten urholkar krafter men kan likväl även vara lateral och därtill föda andra
produktiva krafter (Beronius, 1986). Makten kan också fungera som en för individen
försvagande och urholkande faktor vilken Beronius (1994:178) uttrycker;
Det som hände med den fattiga är vad som händer oss allihopa när vi blir föremål för den ena eller
andra byråkratins omsorg. Vi reduceras som individer till det som är av betydelse för byråkratin
och dess verksamhet.

38

Där makten existerar, existerar också motståndet och i samma obefintliga utsträckning som
makten är att beteckna som ett subjekt eller objekt är motståndet som följer varken objekt eller
subjekt (Foucault, 2002). Motståndet kan betecknas som motmakt men skall inte nödvändigtvis
tolkas som något som tar sig ett upproriskt eller revolterande uttryck. Motståndet behöver heller
inte vara uttalat eller tydligt eller för den delen ha en kärna varifrån motståndet orkestreras.
Motståndet kan i vissa fall vara svårt att observera, därtill kan motståndet i vissa fall ses som
oavsiktligt (Beronius, 1986).
Foucault (1982) menar att hans forskning inte varit att analysera makt som fenomen och därmed
inte heller redovisa grunderna för sådan forskning. Foucault (1982) ambition har istället varit att
illustrera historien av skilda lägen exempelvis kultur som genereras av individerna. Makten som
är föremål för analys iscensätts mellan grupper tillika individer. Makten är inte baserat på
samtycke inte heller är det en parts avsägelse av frihet. Makten är att beteckna som resultatet av
ett tillstånd dock är det inte en manifesterad sanning. För att analysera makten bör vederbörande
koncenterara sig på att noggrant finna förhållanden i organisationer. Det finns en viss
problematik i analysen av maktrelationer i avgränsade kontexter som en bör ta i beaktning.
Initialt återfinns den realitet att väsentlig del av de driftsatta mekanismerna i verksamheten är
konstruerade för att borga för sin egen existens. Detta resulterar i svårigheter att tolka
maktfunktioner mellan en verksamhets avdelningar. Vidare finns risken att då två poler studeras
ges ena sidan överdrivna egenheter vad avser exempelvis privilegium i maktrelationen.
Maktrelationer är djupt rotade i sociala sammanhang. Foucault (1982) deklarerar att ett samhälle
som saknar maktrelationer endast kan vara en teoretisk konstruktion, en abstraktion.
För att analysera maktrelationer menar Foucault (1982:792) att ett antal faktorer konkretiseras.
Den första faktorn anknyter till skillnader i systemet och i vilket utsträckning det tillåts att
reagera på andras handlingar inom verksamheten. Skillnaderna kan urskiljas genom exempelvis;
tradition, lag, kunskap, kompetens, språkligt och kulturellt. Vardera relationen mobiliserar
skillnader som är villkor tillika resultat. Den andra faktorn är de typer av mål/ motiv som baseras
på bevarande av privilegier och införskaffandet av lönsamhet. Därtill hur andra reagerar på
sådant handlande. Tredje faktorn anknyter till viket sätt maktrelationen anbringas. Är sätten som
makten utövas kopplade till rena vapenhot, genom att återknyta till ekonomiska undermineringar
eller exempelvis genom komplexa kontrollhandlingar som eventuellt lagras och bokförs. Fjärde
faktorn återknyter till skilda former av institutioner. Dessa kan blandas samman med traditionella
predispositioner, legala strukturer och fenomen som anpassas till nya smakriktningar. Vidare kan
institutionaliseringen kopplas till en specifik riktning med egna regler och egna omsorgsfullt
bestämd hierarkisk uppbyggnad. Femte och avslutande faktorn relaterar till graden av
rationalisering. Rationaliseringen i relation till maktrelation kan vara mer eller mindre
genomarbetat vad avser dess tekniska förfining.
Den disciplinära makten kan förklaras utifrån att disciplinen är en teknik, ett sätt att utföra en
handling och en teknologi som relaterar till kunskapen om på vilka sätt som står till buds för att
forma och styra individen. Den disciplinära makten har en specifik roll. Vissa yrkesgrupper är
förvisso tydliga, som militären, fångvårdare, läraren, organisationsledningen som på sitt skilda
viss mobilisera särskilda procedurer. Dessa yrkesgrupper är själva föremål för
disciplineringstekniker. Sättet för hur dessa tekniker tillämpas är fokus snarare än på vem som
realiserar och utför tekniken. Foucault (2003) menar att det inte är individen självt som uppbär
den disciplinära makten. Den disciplinära makten formas av platsen. Disciplin som sådan kan
inte betecknas som en organisation eller institution. Disciplin kan däremot i sammanhanget
betecknas som en makt vilken inrymmer rutin, kontroll och målbild, därmed kan disciplinen
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betecknas som en teknologi. Denna disciplinering kan tillämpas av organisationer varvid
organisationen kan välja de tekniker de finner adekvata. Teknikerna kan därtill skräddarsys och
korrigeras för att passa sin kontext och uppnå ett givet mål (Foucault, 2003).
Lukes (2008) ger en mer direkt och sannolikt mer nära till hands beskrivning av makt och
maktutövandet som hänger samman med den förförståelse av makten som låg till grund för
denna studie. Luke (2008) ger en mindre försiktig beskrivning av makten än Foucault även om
de är nära förankrade i varandra. Därmed ges möjlighet att se makten från mer än en vinkel.
Luke (2008) menar att makten baseras på att A påverkar part B. Luke (2008) förtydligar att A
inverkar på B vilket inte harmoniserar med B:s intressen. Det som skapar djup och dynamik till
denna beskrivning av makt är att den rymmer tre dimensioner. Den endimensionella analysen
utforskar A:s handlande och agerande gentemot B för att få B att göra något den egentligen inte
vill. För att addera ytterligare en dimension till detta kan det kontextuella implementeras vilket är
organisationen i vilken makten verkar. Därmed finns förutsättningar för en tvådimensionell
analys. Genom organisationen underlättas A möjlighet att utöva makt över B väsentligt.
Utövandet av makt förenklas då organisationen synkroniserar med A:s möjlighet att utföra
handlingar. En intressant omständighet till detta är om B inte reagerar eller ens är medveten om
A agerande över B och är helt förnöjsam av rådande struktur. Luke (2008) menar att om B
uppvisar en oväntad brist på motstånd ställs maktbegreppet på sin spets. Maktens mission kan
förstås som att den avser att få B att agera på grundval av önskningar som A vill att B skall vara
beskaffad med. Maktens kan därmed vara indoktrinerande i sin kraft att den totalt formar B
vilket gör att B i sin roll helt accepterar sina förutsättningar och handlingsutrymme. Denna
acceptans kan vila på att förutsättningarna tolkas som permanenta och naturliga därtill resultatet
av den bäst tänkbara designen. Analyser som utöver A:s påverkan över B i relation till den
organisations kontext därtill ser till hur B:s intressen kan vara stöpta i ett system som i själva
verket strider mot B: intressen. Denna sistnämnda hållning uttrycker den tredje dimensionen av
makten.
Grundtesen i Lukes (2008) maktbegrepp är att A påverkar B, vilket inte harmoniserar med B:s
intressen. Foucaults (1982, 2003) maktbegrepp utgår som tidigare nämnts att makten
normaliseras och parterna A och B ser inget problem i deras relation. Luke (2008) understryker
tydligt att B saknar inflytande och överblick, något som A både äger och orkestrerar. Foucault
menar att parten A själv kan vara B i relation till någon annan och därmed själv sakna överblick.
Lukes (2008) maktbegrepp hur förnuftigt det än kan te sig är att den lägger stor tyngdpunkt på
B:s intressen. Att dessa intressen kan penetrera diskursen och vara rotade i något utanför själva
diskursen, detta synkroniserar illa med diskursanalysens föreställning av det sociala. Det
resonerade motståndet uppstår i diskursen och inte utanför diskursen.
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4. METODOLOGI
Detta kapitel avser att motivera studiens metodologiska analysverktyg och dess teoretiska
uppslag vilka tjänar som verktyg för att ge svar på de frågor som rests inom
undersökningsområdet. Genom att precisera studiens metodval och dess teoretiska uppslag
kopplat till undersökningsområdet avser det visa på undersökningsmetodens bärkraft.

Då denna studie hanterar faktorer som makt, kontroll och interaktionen mellan människor i en
offentlig organisation, så blir det viktigt att analysera detta med rätt analysverktyg. Sett till
faktorer som ojämlikheter och diskrepanser mellan grupper så är den kritiska diskursanalysen ett
lämpligt analysverktyg för att förstå de aspekter som är föremål för undersökning. Då den
kritiska diskursanalysen avser att se sambandet mellan diskurs och samhällsfenomen som makt
och motstånd lämpar sig metoden väl för denna studie då den till stor del belyser maktstrukturer.
Att klarlägga diskursen roll i samhället och i dess kontexter exempelvis Socialförvaltningen är
den kritiska diskursanalysen uppgift. Den kritiska diskursanalysen blir vid analys också ett sätt
på vilken en förhåller sig till det som sägs, hur det sägs samt vad som inte sägs. Analysmetoden
gör en uppmärksam på saker som låter sig vara outsagda, genom detta kan det ge en större
förståelse istället för att se det tillrättalagda och politisk korrekta som en återvändsgränd.
Den kritiska diskursanalysen är ett tomt verktyg om den inte är sammankopplad till
ämnesområdes teori. Utan teori blir analysen mer en pensel utan färg. Ämnesområdets teoretiska
uppslag är i hög utsträckning baserat på Foucault (1982, 2003) och Beronius (1986, 1994).
Genom att tillämpa nämnda teoretiska uppslag kan diskursens element; makt, kontroll, disciplin
och motstånd i denna studie förankras och undersökas genom en sociologisk lins.
Foucault visade sig vara oumbärlig som verktyg för att förstå tillkortakommanden inom
Socialförvaltningen vad beträffar svårigheter med tydlighet och konsensus inom verksamheten
mellan berörda chefsled. Foucault bidrar med att knyta samman de organisatoriska egenheterna
som makt, motstånd, disciplin, kontroll och normalisering till en berättelse som kan förklaras
genom Socialförvaltningen och dess chefsled. Detta bidrar till att se helheten snarare än bara
delarna och ger därmed ett större sociologiskt djup vid analysen.
Berger och Luckmann (1967, 1998) menar att den verklighet som människan befinner sig kan
betraktas sociologiskt. Det finns en växelverkan mellan hur individen påverkar samhället och
samhället påverkar individen och dess kontextuella förutsättningar. Genom Berger och
Luckmann (1967, 1998) kan en förstå att var och ens upplevelse av världen återfinns i tanke och
handling.
Berger och Luckmann (1998) redogör för att verkligenheten konstrueras genom normer och
värderingar. I en organisationsförändring skall dessa normer och värderingar som skapar
verkligheten omformas. I denna kontext har individen sin roll. Denna roll kommer att variera
beroende på om individen befinner sig på arbetet i egenskap av enhetschef eller om individen
umgås med sin syster eller bror. Detta vittnar om att kontexten har stor betydelse för hur vi tolkar
verkligheten och dess varierande förutsättningar.
Att baspersonal och samhällsmedborgare utanför organisationen har mindre kännbarhet för det
nya chefsledet kan förklaras genom att de inte befinner sig i samma närhet av interaktionen.
Berger och Luckmann (1998) menar att individen upplever verkligheten mer påtagligt om det har
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större närhet till handlingen vad avser tid och rum. Enhetschefer, områdeschefer och
verksamhetschefer står i nära förbindelse till varandra och interaktionen är konstant. Berger och
Luckmann (1967) menar att om det mellan parterna finns konsensus om hur vardagskunskaperna
skall vara beskaffade blir interaktionen också smidigare.
Vardagskunskapen konstrueras vid de vardagliga rutinhandlingarna vilket därmed också skapar
struktur (Berger och Luckmann, 1967). En omorganisation och ett nytt chefsled som kommer
med nya uppslag kommer också att påverka rådande vardagskunskap. För att förstå denna
verklighet och vilka förutsättningar verksamhetschef och enhetschef står inför genom det nya
chefsledet har bland annat Powell & DiMaggio (1983) tillämpats för att visa hur
organisationerna speglar sig i andra organisationer. Schein (1988) och Karlsson (2008) fungerar
som ett verktyg för att analysera friktionerna som uppstår i samband med
organisationsförändringar.
Powell & DiMaggio (1983) redogör för den mimetiska isomorfismen som återknyter till hur
organisationer gärna ser till mer framgångsrika organisationer och hur de valt att formera sig och
återspegla detta i sin egen organisation. Därtill finns politisk påtryckning vilket återknyter till
den tvingande isomorfismen som påverkar organisationen och dess struktur. Socialförvaltningen
som organisation styrs ytterst från politiskt håll; för socialnämnden kan därmed isomorfismen
vara ett adekvat verktyg för att analysera och bidra till förståelse av organisationens förändringar.
Nyinstitutionell teori och isomorfism ger till analysprocessen en uppfattning för de samhälleliga
processer som ligger till grund för inrättande av ett nytt chefsled. Det nya chefsledet
implementering kan inte helt och fullt tolkas från organisationens rationella redogörelser. Meyer
och Rowan (1977) menar att organisationens regelverk lätt tas för givet och bärs upp av
allmänhet och lag. Detta påverkar individens beteende på både det normativa och kognitiva
planet då förhållningsregler har en nära anknytning till status vilket etablerats i vissa professioner
som exempelvis läkarens.
I studien kan Meyer och Rowan 1977 bringa klarhet i upplevelsen av ett nytt chefsled utifrån de
regelverk och mandat som enhetschefernas nya chef uppbär. Då ett nytt chefsled också påverkar
organisationskultur och därtill skapar en maktförskjutning kan Beronius (1986) och Schein
(1988) verka som analysverktyg för att skildra den kollegiala upplevelsen som införandet av ett
nytt chefsled inneburit.
Det nya chefsledet är ur ett sociologiskt perspektiv en part i en grupp vilket är en del av
organisationen som är en inrättning i samhället. Chefsledet studeras sociologiskt i denna studie
främst ur det kollegiala perspektivet vilket därmed innebär att analysnivån kan förstås ur
microsociologi (Giddens, 2007). Gruppen som är föremål för studien består av områdeschefen,
dennes underställda enhetschefer och områdeschefens överordnade verksamhetschefer samt
fackliga parter. Human Resource Management mest grundläggande syfte avser att genom
medarbetarna optimera organisationen (McKenna & Beech, 2008). I vilken grad detta kan utläsas
utifrån implementeringen av det nya chefsledet blir en tänkvärd beröringspunkt.
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Interaktionen mellan människor har en komplexitet och att analysera interaktionen innebär därtill
att utforska faktorer som subjektivism och relativism. För att hantera dessa faktorer utifrån en
sociologisk aspekt tillämpas ett hermeneutiskt förhållningsätt i denna studie. Ambitionen är att
genom studiens informanter få en fördjupad förståelse av det nya chefsledet. Fairclough (1992)
förhållningsätt vad avser studiet av social interaktion som en kommunikativ händelse är centralt
för att förstå samtalen som beträffar det nya chefsledet. Den sociala praktiken avser det bringa
kunskap om det nya chefsled med inspiration av kritisk diskurs analys.
Föremålet för denna studie är införandet av ett nytt chefsled i offentlig förvaltning.
Implanteringen av ett nytt chefsled är att beteckna som en strukturell förändring inom
organisationen. Det nya chefsledet kan ses som en organisatorisk detalj i ett större socialt
sammanhang. Socialförvaltningen är att beteckna som en essentiell samhällsfunktion vilken
tillhandahåller vård av äldre samt sysselsättning, stöd och boende till funktionsnedsatta och
insatser för samhällets marginaliserade grupper.
På det hela taget är organisationen samhällsmedborgarens sociala skyddsnät. Denna verksamhet
skall styras genom chefsled och genom organisationens i övrigt kända beslutsvägar.
Organisationens ledningsnivåer och styrning har alltjämt varit en föränderlig process. Ur ett
historiskt perspektiv har Socialförvaltningen utvecklats från ideellt organiserade fattigstugor med
stugansvarig till de komplexa anordningar av social karaktär som finns idag (Ahrne, 2003).
Organisationer är tranformativa och justeringar inom organisationer beslutsordning kan förstås
genom nyinstitutonell teori som menar att organisationskroppen påverkas av omgivande
omständigheter snarare än av rationella beslut. Händelser och organisatoriska förändringar
speglar det samhälle under vilket organisationen verkar (Powell & DiMaggio 1983).
Förändringar inom organisationen kan därmed inte nödvändigtvis förklaras med att
förändringsmomentet föregicks av ett rationellt beslut.
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5. METOD
Kapitlet berör studiens metodval och med områden som; etik, reliabilitet och validitet. Kapitalet
ger även en beskrivning av studiens upplägg och tillvägagångsätt. Kapitlet avslutas med en
redogörelse av analysverktyget för studiens empiriska data och analys.

Under förarbetet med denna studie söktes ett sociologiskt intressant område som hanterar Human
Resource Management. Då Socialförvaltningen i Luleå Kommun valt att introducera ett nytt
chefsled blev det ett intressant föremål för undersökning. Därpå resonerades om
undersökningsområdet
hade
relevans
från
en
personalvetenskaplig
aspekt.
Undersökningsområdet ansågs betydelsefullt och arbetet koncentrerades därefter på att
undersöka den bakomliggande orsaken till introducering av ett nytt chefsled och valda aspekter
av chefsledet. Då studiens forskningsproblem utformats antogs att det bottnade i fördelning av
handlingsutrymme.
Inledningsvis framlades studiens sociologiska problem sedan valdes studiens teoretiska uppslag
som avsåg att ge faktaunderlag till ämnesområdet. Det har inte funnits någon ambition att vara
teoriskapande eller söka outforskade fält. Ambitionen har varit att förstå de bakomliggande
orsakerna till inrättande av ett nytt chefsled. Studien har även syftat till att ge uttryck för
erfarenheter av det nya chefsledet sedan dess installation samt för-respektive nackdelar med det
nya chefsledet. Studien åskådliggör inte ett inomvetenskapligt problem och outforskade fält har
inte avsiktligt sökts (Esaiasson et al, 2009:29).

5.1 VAL AV METOD
Studiens metod består i ett kvalitativt tillvägagångssätt där det empiriska materialet inhämtats
genom semistrukturerade intervjuer. Informanternas frågor utgick från en intervjuguide som
beroende på informanternas svar kunde utmynna i nya frågor baserade på utsago. Genom att
informanterna erhöll samma grundfrågor innebar detta att de fick likvärdiga förutsättningar att ge
uttryck för aspekter av det nya chefsledet.
Då studien avser att redogöra för tillkomst och erfarenheter av ett nytt chefsled ansågs intervjuer
vara en lämplig metod för att kunna generera ett underlag som kan svara på studiens syfte (Miles
& Huberman 1994:36-37). Studien avsåg att undersöka orsaken till inträdandet av det nya
chefsledet och därtill erfarenheter av chefsledet. Den kvalitativa metoden med en beskrivande
ansats var det logiska valet för att belysa informanternas beskrivningar och tankar om det nya
chefsledet (Esaiasson et al, 2009:37). Studien har inspirerats av den kritiska diskursanalysen
vilket satt sin prägel på analys och empirisk presentation(Jørgensen & Phillips, 2000).
Då studien avser att redogöra för upplevelser och erfarenheter är det kvalitativa förfaringsättet
lämplig. Miles och Huberman (1994) redogör för att kvalitativ data koncentrera på en autentisk
kontext vilket innebär att kvalitativ data tillämpas med fördel på faktorer ur verkligheten. Vidare
kan kvalitativ data resultera i ett rikt och fylligt material ur det sammanhang som är föremål för
undersökning (Miles & Huberman 1994:10). Som ett led i att erhålla uttömmande svar har
följdfrågor tillämpats (2009:298). De semistrukturerade intervjuerna var en förutsättning för att
kunna leverera en genomgripande skildring av ämnesområdet (Ejvegård, 2009). En intressant
aspekt av den kvalitativa tillvägagångsättet är aspekter av intervjuförfarandet. Under intervjuerna
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finns mer än bara ord. Andra aspekter är informantens tonfall och kroppsspråk som visar sig
under intervjun, något som ger ett ytterligare djup än den text som återfinns efter att data
transkriberats. Detta genererar en större helhetsförståelse av det som avser utgöra empirin.
Genom detta har antaganden kunna göras, genom att analysera vart och ett av de citat som följs
kommer läsaren kunna följa studiens analytiska process (Widerberg, 2002). Inför denna studie
fanns inledningsvis en tanke att komplettera intervjuer med enkäter, detta hade sannolikt inte
tillfört studien djup då urvalsgruppen täcker de som berörs av chefsledet. Några enkäter
genomfördes aldrig. Informanterna som kontaktats för denna studie är dessa som erhållit en
erfarenhet av det nya chefsledet.

5.2 INTERVJUFÖRFARANDE
Avsikten med intervjuguiden var att genera ett empiriskt material som ett led i att svara på
studiens syfte och frågeställning. Intervjuguidens hade medvetet korta och koncisa frågor vilket
syftade till att motverka svävande svar och istället skapa tydlighet (Esaiasson et al, 2009:298–
301).
Intervjuguiden bestod av fem teman vilka var; Bakgrundsfrågor, införandet av områdeschefen,
områdeschefens upplevelser, kollegor och fackförbund och avslut. Studiens begynnande tema;
Bakgrundsfrågor hade till avsikt att gestalta informantens roll inom organisationen. Det
inledandet temat avsåg även ge informanten en chans att etablera sig i intervjusituationen.
Studiens andra tema; Införandet av områdeschefen avsåg att illustrera aspekter av det nya
chefsledet. Bland annat varför informanten tror att det nya chefsledet tillkom. Därtill redogöra
för hur det såg ut inom organisationen före och efter tillsättning av det nya chefsledet. Andra
aspekter i intervjuguidens tema avsåg att visa på hur informanten såg på områdeschefens
uppdrag. Studiens tredje tema; Områdeschefens upplevelser riktar sig gentemot områdeschefen
själv. Temat har för avsikt att låta områdescheferna illustrera och reflektera över det nya
chefsledet och redogöra för sitt uppdrag. Vidare har områdescheferna själva möjlighet att
redogöra för sina tankar på vad som eventuellt kan förändras. Tema fyra; Kolleger och
fackförbund har likheter med tema tre med den skillnaden att frågorna riktar sig mot de som
arbetar i anslutning till områdeschefen. Temat öppnar upp för en kontrastering mellan chefsleden
för att där med se likheter och skillnader. Temat avser även lyfta eventuella förbättringsförslag.
Avsikten med studiens sista tema; Avslutning var att låta informanten komma med eventuella
tillägg.
Vid intervjuerna användes en digital diktafon därtill skrevs svaren ned. Genom att anteckna
informanternas utsago kunde lugn och andrum skapas. Att anteckna i samband med intervjuerna
gav också en livlina om den tekniska inspelningsapparaten hade fallerat i samband med
intervjun. Antalet informanter till studien uppgick till sjutton stycken och mättnad uppstod.
Antalet informanter lämpade sig också till studiens kvalitativa karaktär.

5.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN
Det som möjliggör att näringsliv och offentlig sektor välvilligt öppnar upp för vetenskapligt
studium har sannolikt att göra med en tillit för den akademiska arenan. För att hålla förtroendet
rent och värna om informanternas integritet har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer tillämpats
(http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). De etiska aspekter som används i denna studie är;
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskrav.
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Studiens informanter blev vid första kontakt informerade om studiens avsikt. Vetenskapsrådets
informationskrav tillämpades genom att informanterna meddelades att de kunde dra tillbaka sitt
deltagande före, under och efter intervjun och att medverkan var frivillig. Vetenskapsrådets
Samtyckeskravet infriades genom att informanterna fullt ut fick välja tid och plats för
intervjuerna. Vidare meddelades att informanterna närhelst de ville kunde avbryta och pausa
intervjusessionen. Vetenskapsrådets nyttjandekrav ombesörjdes genom att informanterna erhöll
fingerade namn och att inga personuppgifter använts i uppsatsen. Det skall därtill nämnas att
informanternas genom det avgränsade undersökningsområdet och att de genom sina yrkesroller
inte försvinner in i en större population. Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav infriades genom
att ljudfilerna från intervjuerna förstördes efter att de transkriberats då de därmed uttjänat sitt
syfte. Vidare användes den information som framkommit i samband med intervjuerna
uteslutande för den studie de valt att medverka i.
Ett essentiellt betäckande i samband med studiens etiska aspekter var att reflektera över om
innehållet i studien skulle kunna resultera i skada för i studien nämnda yrkesgrupper och därtill
enskilda individer. Denna studie har inte haft för avsikt att skada en yrkesgrupp eller individer
som omfattas av dessa. Det har varit viktigt för studiens uppsatsförfattare att förhålla sig helt
neutral i studiens beröringspunkter. Miles och Huberman (1994) menar dock att i samband med
kvalitativa studier finns alltid en antydan att dessa kan medföra skada. Detta baseras på att
faktainnehållet bottnar i företeelser som sällan är värderingsfri.
Då studien hanterar mänskliga fenomen finns alltid en skaderisk. Den som läser studien kan
genom denna använda materialet till egna ställningstagande, därmed kan studien inte helt
förebygga eller förutse en skada då var och en har en personlig uppfattning av organisatoriska
strukturer.

5.4 REFLEKTIONER ÖVER ÄMNESOMRÅDET
Svårigheterna och därmed utmaningen med ämnesområdet bottnar i egna kunskapsluckor vad
avser ledarskapet och den kontext där ledarskapet skall utövas. Tankar på ledarskapet föder mer
frågor än svar; varför finns ledaren? Varför introduceras ytterligare chefsled och vilka aspekter
gör ledaren till bra respektive dålig?
Det skall nämnas att uppsatsförfattaren är anställd inom Socialförvaltningen och har varit
tjänstledig från verksamheten för studier. Vidare har vederbörande gjort sin APL
(Arbetsplatsförlagda lärande) vid förvaltningen varpå fortsatt arbete inom personalområdet
företagits. Därmed finns det en personlig relation till den förvaltning som är föremål för
undersökning. Detta reser frågor som partiskhet och beroendeställning som utmynnar i ett
resonemang om ämnesområdet skall behandlas i nämnda Socialförvaltning. Risken med en
personlig koppling till den verksamhet där ämnesområdet skall behandlas är problematiken att
behandla materialet förutsättningslöst. Den egna vetskapen om att ämnesområdet behandlas på
”hemmaplan” är bra att betänka återkommande under arbetsprocessen gång. Att göra
återkommande reflektioner över de dubbla rollerna, anställd och oberoende undersökare av en
företeelse beaktas riskerna med egna värderingar och favoriseringar (Miles & Huberman
1994:278).
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Då undersökningsområdet valts söktes teoretiska uppslag som kunde tillämpas i uppsatsen.
Litteraturen valdes i samråd med handledaren. Att behandla litteraturen innan det faktiska arbetet
med intervjuerna genomfördes gav en större trygghet och säkerhet av ledarskapsområdet i
offentlig förvaltning. Under skrivandets process valdes vissa uppslag att exkluderas i uppsatsen
då det saknade relevans för uppsatsens kontext. Bland annat exkluderas vissa aspekter av Scheins
beskrivning av hur skilda länder är behäftad med kulturella karaktäristiska. Uppslaget exkluderas
då det saknade relevans för kontexten (Miles & Huberman 1994).

5.5 URVAL
Till denna studie har sjutton informanter intervjuats. Sex informanter innehar tjänsten som
områdeschef, det vill säga det nya chefsledet. Ytterligare sju informanter innehar tjänsten som
enhetschef, dessa chefer har det operativa ansvaret. Två informanter innehar tjänsten som
verksamhetschefer som har det strategiskt övergripande ansvaret över verksamhetsområdet. Två
informanter representerades av fackliga parter. Inledningsvis fanns där även en tanke på att
konstruera enkäter som skulle gå ut till verksamheternas baspersonal, dessa som arbetar närmast
kund. Detta skedde inte då baspersonalen har begränsad kontakt med områdeschefen.
Det som är gemensamt för studiens informanter är att de alla har erfarenhet av det nya chefsledet
och kan därmed bidra till underlag för att besvara studiens syfte. Erfarenheterna baseras antingen
av innehavarare av nämnda chefsroll eller arbete i nära anslutning till områdeschefen.
Erfarenheter av att vara områdeschef eller en återkommande interaktion med områdeschef har
varit krav för att kunna vara tänkbar som informant. Undantaget är de fackliga informanterna. De
behöver inte ha haft en återkommande interaktion med områdeschefen men deras upplevelse och
tankar om det nya chefsledet kan vara intressant för studien.
Urvalet är hämtat från två verksamhetsområden inom Socialförvaltningen. Studien har inte
inhämtat informanter från samtliga verksamhetsområden men genom att inhämta svar från
samtliga områdeschefer inom nämnda områdeschefer har uppskattningsvis hälften av
förvaltningens områdeschefer intervjuats. Därtill har personal i dess nära omgivning intervjuats.
Värt att nämna är att vardera områdeschefen har ett skiftande antal enhetschefer under sig. Det
fanns en tanke att nå ut till fler enhetschefer genom att sända ut enkäter istället valdes
djupintervjuer som metod. Orsaken till detta har att göra med att det föreligger en större
förtrogenhet med den kvalitativa metoden samtidigt är den grupp som studeras till antalet
begränsad och därmed kan djupintervjuer med fördel användas (Esaiasson et al, 2009).
.5.6 CENTRALA BEGREPP
Baspersonal – Är den personal inom verksamheten som arbetar närmast kunden (vårdtagaren)
Baspersonal har olika bemanningar beroende på vilket verksamhetsområde de arbetar inom.
Inom Socialförvaltningens Stöd och omsorgs kallas de för närvarande i huvudsak handledare.
Inom Socialförvaltningens Vård och omsorgsboenden betecknas baspersonalen som
undersköterskor.
Enhetschef - Avser i denna studie den första linjens chefer som arbetar operativt närmast
baspersonalen. Enhetscheferna i Luleå Kommuns Socialförvaltning har nära kontakt med
verksamhetens kunder och deras anhöriga.
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Kund – Tidigare omnämndes kund som; brukare, vårdtagare och patient. I Luleå Kommun
tituleras den person som uppbär stöd av Socialförvaltningen som kund. Kunden köper sin
vård/omsorgsbehov av Luleå Kommun och därmed blir denne individen en kund.
Nära ledarskap – Det nära ledarskapet innebär att närmsta chef är mer tillgänglig i sin kontakt. I
denna studie handlar det om att enhetschefen genom områdeschefen fått en chef som är lättare att
nå och kan coacha och finnas till för enhetschefen för exempelvis kundärenden och
personalfrågor.
Områdeschef – Är föremålet för denna studie. Områdeschefen är ett nytt chefsled som
installerades i Socialförvaltningen under januari 2013. Områdeschefens uppdrag är att fungera
som ett konsultativt stöd till enhetschefen.
Socialförvaltningen - hanterar ärenden som angår invånarnas vårdbehov och hjälper dem i
ekonomiska spörsmål. Socialförvaltningen ansvarar för boende och sysselsättning till sina
kunder. Socialförvaltningen hanterar, vård, handledning och behandling av barn, ungdomar och
därtill behandling av vård av invånare med missbruksproblematik. Därtill hanterar
Socialförvaltningen familjerådgivning och familjerättsliga angelägenheter.
Verksamhetschef – Är verksamhetens högsta chef och har det strategiska ansvaret för
verksamheten.

5.7 RELIABILITET OCH VALIDITET
Reliabilitet avser studiens tillförlitlighet. För att öka studiens tillförlitlighet i ett tidigt skede
synkroniserades studiens syfte med dess intervjuguide. Intervjuguidens utformning baserades
helt på syfte och frågeställningar. Då intervjuguidens första version färdigställts genomfördes en
testintervju för att se om intervjufrågorna inrymde brister som då skulle visa sig vid
operationalisering. Genom testintervjuer kunde fel tydliggöras och omgående revideras därmed
kunde mätfel undvikas. Till intervjuerna användes en bättre digital diktafon som säkerställde
informanternas utsago. Genom ett inspelningsmedium i samband med intervjuerna stärktes
studiens reliabilitet. Vad avser reliabilitet i samband med intervjuer är en inspelningsbar
ljudupptagning en grundläggande förutsättning. I samband med transkribering av
ljudupptagningarna användes Voice Again vilket är ett dataprogram. Syftet med Voice Again är
att kunna reglera uppspelningshastigheten vilket innebär att den som skall transkribera intervjun
kan reglera hastigheten till den hastighet vederbörande skriver. Genom detta kan hela intervjuer
snabbt och säkert nedtecknas. Voice Again medför att allt som sägs i intervjun uppfattas klart,
därmed ökar också reliabiliteten. Som tidigare nämnts i studien hade informanterna inflyttande
över intervjuerna, bland annat möjlighet att välja plats, tid och möjlighet att avblåsa intervjun.
Detta inflytande hade för avsikt att göra informanten bekväm och trygg i sitt medverkande.
Genom tryggheten fanns en förhoppning om att informanten därmed skulle bli mer öppen i sina
redogörelser. En intervju blir mer naturlig om den som skall intervjuas känner sig tillfreds med
situationen och dess förutsättningar (Esaiasson et al, 2009).
Validitet kan förklaras med att det som mäts skall har relevans för studiens syfte (Ejvegård
2009). Studiens övergripande område är ledarskap, detta skulle preciseras och sättas in i sin rätta
kontext. Syftet var redan formulerat och litteratur söktes som ett led i att svara på syftet. Efter
inläsning av litteratur konstruerades en intervjuguide. Det som gjorde att intervjuguiden hade
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hög validitet var att den avspeglade vad som avsågs mätas. Som ett led i att armera studiens
validitet avlägsnades teorier och resonemang som saknade relevans. Vidare kan studiens
informanter också utvärderas efter grad av validitet. Valet av informanter har hög validitet då de
genom sin tjänst och interaktion i arbetet har mesta erfarenheten av det nya chefsledet (Esaiasson
et al, 2009).

5.8 KRITISK DISKURSANALYS
Studien diskursanalytiska hållning baseras på språkforskaren Norman Fairclough kritiska
diskursanlys; CDA vilket innebär att det visuellt likväl som det verbala och skrivna kan
analyseras genom kritisk diskursanalys (Fairclough, 1995b). Denna studie analyserar talet om
relationen och möten mellan chefsleden och inte talet i relationen mellan chefsleden. Influerad av
kritisk diskursanalys består analysen av från olika håll givna perspektiv på områdeschefens
mening och verkan i organisationen. Det är de ordagrant transkriberade djupintervjuerna som är
föremål för analys. Den valda diskursen och redogörelsen från den ger sannolikt ett perspektiv
som skiljer sig från redogörelser från en annan diskurs i synnerhet då diskursen kraftig förändrats
sedan det nya chefsledet tillkommit. Då diskursanalysen som metod i stor utsträckning syftar till
att debattera och ifrågasätta det till synes axiomatiska och givna blir fokus att utifrån sådan
ansats studera chefsnivåerna och det implementerade chefledet (Fairclough, 2003). Chefsled och
det som följer av detta återknyter inte sälla till den kritiska diskurs analysens fokusområden.
Exempel på dessa är; underordning, exkludering, maktförhållande av social karaktär och
hierarkiernas struktur. Makt och ideologi är tydliga intresseområden för den kritiska
diskursanalysen (Fairclough, 1995a. Wodak, 2006). För att studera hur makten kan analyseras i
texten kommer Fairclough tillämpas i det empiriska materialet. Fokus kommer att lägga vid hur
och vad som sägs, samt det som inte sägs. Då enhetscheferna relaterar till upplevelsen av
kontroll och övervakning kan det ställas i relation till områdeschefernas resonemang om deras
uppföljningsarbete gentemot enhetscheferna. Genom Foucault (1986, 2003) kan detta
resonemang analyseras och förstås som disciplineringsteknik för att inordna enhetscheferna.
I denna studie betraktas samhället som socialt konstruerad och i ständig förändring och där
kunskap inverkar på och speglar sociala processer. En social process kan exemplifieras av
föremålet för studien; det nya chefsledet. De fortlöpande sociala processerna kan förstås av
sambandet mellan social handling och aktuell kunskap. Handlingar kan i en specifik
samhällskontext vid en given tid förfalla naturliga medan samma handling vid en annan tid kan
betraktas absurd (Jørgensen & Phillips, 2000).
Ett antal nyckelbegrepp tilltänkta denna analys är; chefsled, nära ledarskap och kontroll. Dessa
begrepp ger förutsättningar för kritisk granskning av hur studiens chefsled och facklig part
gestaltar sig själv och andra i interaktion och fråga om handlingsutrymme. Tillfrågade aktörer i
studien redogör för tre perspektiv; det egna perspektivet, kollegans perspektiv och
organisationens perspektiv. Då studien hanterar tre chefsnivåer i närmast tänkbara förbindelse
med varandra är det också ett studium av hierarkier varvid den Kritisk diskursanalys (CDA)
anses vara en lämplig metod (Fairclough, 1992).
Diskurs som grundläggande begrepp återknyter till ett givet sätt att resonera om och förstå
samhället och specifika utsnitt ur samhället. Diskursanalys förutsätter en acceptans av
ontologiska villkor som vad och hur finns detta till och de epistemologiska villkoren som
anknyter till läran om vad en kan veta och hur en kan erhålla kunskap. Diskursen i denna studie
återknyter inte huvudsakligen till den enskilda individen utan ser hur de båda grupperna chefsled
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och fackliga parters redogörelser och hur dessa särskiljer sig i sitt uttryck mellan andra i studien
berörda grupper. Diskursen kan göras mellan individer i integration och deras redogörelse och
upplevelser av nämnda interaktion eller interaktioner av det slaget och dess innehåll. Diskursen
utgörs av den sociala praktiken under vilken individerna bildar sitt perspektiv av samhället och
dess specifika rum (Jørgensen & Phillips, 2000). Vidare kan diskursen definieras som processer i
ett system vilket framställer påståenden angående de som ingår i systemet. Processerna
återknyter till förmedlingen av makt, kunskap och sociala band (Barth, 1993). En beskrivning av
diskursen som hämtat inspiration från Foucault ser diskursen som ett särskilt språkbruk som kan
härledas till ett särskilt område. Diskursen kan därmed bestämmas utifrån den organisation/
institution som diskursen relaterar till. Språket synliggör det sociala samspelet, språket
frambringar därmed kategorier som frambringar institutioner. Det är forskarens sak att i den
kritiska diskursanalysen se bakom språket då allt finns disponibelt i diskursen (Neumann, 2003).
Diskursen fungerar utifrån ideologi och är därtill behäftad med socialt reglerade villkor. Detta
kan ta sig uttryck genom ett specifikt sätt att uppfatta, tolka och redogöra för värden och det
samhälle vederbörande lever i. Vidare kan det återspegla det sätt individer en grupp talar och
handlar, vilket kan återknyta till social sedvana vid integration mellan gruppens medlemmar.
Därmed är diskursen en avspegling av verkligheten och den kritiska diskursanalysen
utforskandet av det språkliga uttrycket i den studerade kontexten. Då språket är att beteckna som
en social företeelse betecknas det därmed också som en form av social praktik enligt den kritiska
diskursanalysen (Jørgensen & Phillips, 2000).
Fairclough (1995a) menar att diskursen inte bör vara uteslutande deskriptivt där sammanhanget
speglar verkligheten. Den studerande kontexten tillika diskursen bör vara föremål för en
systematisk analys. Diskursanalysen är till sitt syfte allt annat än en återgivelse då den är uttalad
normerande och avser att lyfta sociala brister och genom kunskapsproduktion i bästa fall
generera förutsättningar för att bristerna kan korrigeras.
Individerna och yrkesgruppernas uppbär en bundenhet till struktur och regler i samhället.
Villkoren skapas av de gärningar som tar sig tysta eller synbara uttryck. Genom både tysta och
exempelvis språkliga handlingar kan det återge diskursens lingvistiska dimension av den sociala
praktiken. Det tysta och outsagda har inte ett mindre värde än vad som sägs och syns. Frånvaron
av särskilda identiteter, relationer och kategorier har likartad effekt som det närvarande och
synliga (Fairclough, 1995b).
Diskursen observerar det beteende som medverkande i diskursen anser som legitimt och möjligt
vad avser både i tal och genom handling. Diskursen relaterar även till företeelser som inte är vare
sig legitima eller möjliga i nämnda kontext därmed inte synliga. Det som anses gångbart idag
kan i varierande utsträckning korrigeras och ändras över tid (Fairclough, 1992). Diskurser har
både politiska och ideologiska innebörder vilket innebär att diskurser både föder och förändrar
maktrelationer. En fokuspunkt för den kritiska diskursanalysen blir därmed att följa de
förändringar och resultat av förändringar som kan uttydas i bland annat interaktion och sociala
rollförändringar (Fairclough, 2002, 1992).
En essentiell förutsättning för att genomföra en faktisk diskursanalys är att utföraren har
ackumulerat tillräckligt med kunskap om det fält som är föremål för studiet. I detta fall innebär
det att vederbörande har begagnat sig tillräckligt med information vad avser studiens diskurs;
Socialförvaltningen som organisation och chefsledens beskaffenhet och den sociala interaktionen
mellan chefsleden. En klar förutsättning för studiet är att veta att kommunikationen och språket
tidigare förmedlades mellan enhetschef och verksamhetschefen. Därefter skede kommunikation
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med områdeschefen som kommunicerade mellan verksamhetschef och enhetschef. Denna
specifika kunskap relaterar till den kulturella kompetensen. Foucault menade att forskaren skulle
begagna sig av allt som skrivits inom den valda diskursen detta kan i omfång bli övermäktigt
forskaren. Neumann (2003) menar istället att forskaren kan begagna sig ett adekvat urval då
textansamling ändå kommer att utgå från ett begränsat antal källor. En kan erhålla tillräckligt
trots att inte allt material av det studerade kommit till uttryck. I detta arbete vilar den kulturella
kompetensen på det huvudsakliga förarbete av kommunintern data som presenteras i studiens
kapitel 1.2 Chefsleden och Socialförvaltningen vilket återknyter till områdeschefsanskaffningens
historik. De sjutton intervjuer som ligger till grund för det empiriska materialet är också att
beteckna som nödvändig källa som i sitt transkriberade utförande utgör textuell data som inläst
transformeras till kulturell kompetens(Neumann, 2003).
Då den kulturella kompetensen förankrats menar Neumann (2003: 47-64) att tre steg kan vara
vägledande för analysen; avgränsning, representationer och uppbyggnad. Det inledande steget i
analysförfarandet innebär en avgränsning av vad som är föremål för studiet. Forskaren måste
kunna motivera den avgränsning som gjorts. Neumann (2003:53) Exemplifierar problematiken
med en avgränsning som belyser ett storskaligt problem och exemplifierar studieobjektet som;
Rysk identitet. En sådan avgränsning rymmer ett flertal parametrar. Dels är identitet en
relationell faktor som måste ställas i relation till en identitet som inte är rysk. Vilket kanske inte
var den inledande avsikten? Därtill kan identiteten återknyta till skilda identiteter i den ryska
kontexten exempelvis, ryska ungdomen Vidare är ingen diskurs autonom i förhållande till andra
diskurser, där de i skilda grad avgränsar till andra diskurser. Valet av identitet försvåras
ytterligare av att det är att beteckna som en process detta val försvaras i relation till politiska
sekvenser där historisk data har ett bredare politiskt syfte. Neumann (2003) menar att analysen
av Ryssland skulle bli felaktig om en exkluderade vissa folkgrupperingar som; moskoviter och
tartarer, därtill sovjeter. Det som ligger i forskarens mission är att visa på släktskap och
diskrepanser mellan grupperna för att illustrera att de är komponenter i en och samma diskurs.
Likheten i diskursen kan återkopplas till att grupperna ofta återkommer i samma text. Det kan
även visa sig i ordspråk eller interna anekdoter. Ytterligare en avgränsning som bör göras är en
tidsavgränsning. Detta är nödvändigt då den kritiska diskursanalysen intresserar sig för
förändringar inom diskursen. Denna studie tidsavgränsning berör i huvudsak den första
chefstiden, det vill säga den tid som områdeschefen varit verksam inom förvaltningen vilket i
dagsläget är 16 månader. Den belyser även tiden inför implementeringen av det nya chefsledet.
Detta kan ses som en stram tidsavgränsning vilket är att beteckna som en fördel då ett alltför
brett tidsperspektiv är grovmaskigt och svårare att hantera i mer uttömmande analys.
Diskursens representationer är att beteckna som ett tänkbart andra steg i den faktiska analysen.
Representationen återknyter till verkligheten. Neumann (2003) uppmuntrar till att upprätta en
inventarielista av representationer vilket kan förklaras med de delar av verkligheten som en valt
till studiens diskurs. Diskursanalysen utgår från att det finns en konflikt tillika osäkerhet mellan
de delar av verkligheten som valts, med andra ord mellan representationerna. I diskursen finns en
dominerande representation, dock är den inte ensam, i regel samlever åtskilliga representationer.
Om det i kontexten bara existerade en representation vore diskursen politisk stängd.
Diskursanalyser är lämpliga för analys av tillstånd där det förekommer ett herravälde eller
hierarki vilket även kan förstås som en kulturell hegemoni. Tillstånden är behäftade med ett mått
av maktstruktur vilket bevaras med stöd av kulturellt betingade maktmedel som oftast har ett
svagt motstånd. Då diskursanalysen lämpar sig för en undersökning av hierarkier och hegemoni
är det kanske den mest naturliga analysmetoden för att belysa implementeringen av ett nytt
chefsled och vilket utslag det har kollegialt. I denna undersökning huruvida det nya chefsledet
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uttrycks i relation till överordnat och underordnat chefsled. Därmed blir maktstrukturen ett
intressant och essentiellt inslag. Det är diskursanalysens uppgift att påvisa hur verkligheten
organiseras och reproduceras därtill vilken verklighet som vid skilda tillfällen utgör i diskursen
skilda förutsättningar (Neumann, 2003).
Det tredje tänkbara steget av analysförfarandet återknyter till diskursens uppbyggnad. Detta steg
kan användas för att vikta representationer för att se huruvida de är lika permanenta. Visar det
sig att somliga representationer förenar och andra är behäftade med skillnader kan en slutledning
vara att de representationer som harmoniserar med varandra också är svåra att korrigera. I
relation till produktionen av kön kan vissa egenheter vara svåra att förändra. Neumann (2003:59)
menar att ”oavlönat hemarbete” är mer vagt könsbetingat och sannolikt lättare att förändra än
tecknet för ”barnafödandet”. Diskursens uppbyggnad kan visa på skilda mått av
representationens förändringsbenäget. Vissa representationer innebär ett större motstånd till
förändring.
För att göra bruk av de tre stegen; val av avgränsning, diskursens representationer och
diskursens uppbyggnad. Dessa tre steg ger en modell av en diskurs. En diskursanalys kan vara
tillfreds med endast presentationen av diskursen. En fördjupning är att gå vidare och studera hur
makten är behäftad i diskursen och hur den upprätthålls. De tre stegen ger tillvägagångsätt för en
diskursanalys dock bör de inte användas av sig självt då fokus då riskerar att läggas helt på den
studerade texten och talet. Därmed blir diskursens materialitet ett viktigt inslag. Språket har
blivit en viktig källa för att undersöka social interaktion dock har materialiteten ett värde.
Neumann menar att språket i sig har en materiell uttrycksform. Diskursen rymmer
symbolbaserade regler vilken avgör det sociala samspelet tillika det materiella perspektivet.
Detta kan urskiljas då en försöker förändra aspekter av den materiella värden, detta resulterar i
ett motstånd. Individerna bygger sin egen historia men är inte dess arkitekt. Det huvudsakliga
syftet är att genom diskursanalysen som metod analysera både det materiella och språkliga,
diskursen kan därmed betraktas både som materiell och språklig betingat. Språket, talet och
texten är sammanlänkade betingelser. Ett uttalande eller handling gör sociala praktiker verksam
varvid uttalandet bekräftar eller dementerar praktikerna. Handlingarnas utseende avgörs och
formas av det Foucault kallar arkivet vilket är en synonym för det som inom gränsen för vad som
är möjligt att uttala. Vidare kan vissa grupper och individer ha särskilt tillgång till arkivet och
möjlighet att distribuera det.
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Val av
avgränsning

Diskursens
representation

Diskursens
uppbyggnad

Diskursanalys
Figur 1 Eventuella steg för byggande av diskursanalys. Det finns inget universellt recept eller
sanning för skapandet av en diskursanalys. Enligt Neumann (2003) kan ovan nämnda steg vara
lämpliga för att presentera en grundläggande diskursanalys. Denna bör enligt Neumann (2003)
även länkas med diskursens materialitet.
För att analysera det empiriska materialet kan Fairclough (1992) tredimensionella modell
tillämpas. Den lämpar sig väl som analytisk ram vid hantering av empirsikt material som berör
samhälle och kommunikation. Modellen visar på hur ett kommunikativ skeende färdas mellan
nivåer. Ett kommunikativt skeende kan förstås utifrån modellens tre dimensioner; Den inledande
dimensionen återknyter till text vilken kan även förstås som tal eller bild. Den andra
dimensionen återknyter till diskursiv praktik och den tredje dimensionen utgörs av social praktik.
När en hanterar textens beskaffenhet hanterar en även diskursiv praktik som inrymmer både
konsumtion- och produktionsprocesser. Detta har även en förbindelse till den sociala praktiken.
Social praktik återger individens handling som dubbelsidig. Handlingen är dels bunden till
kontexten och kan inläsas som reell och individuell (Fairclough, 1992).

Textproduktion/ textkonsumtion

Text
Diskursiv praktik
Social praktik
Figur 2 Analytisk ram för analys av kommunikativa handlingar (Fairclough, 1995a).
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Handlingen är också institutionaliserad och socialt anbringad, därmed är handlingen behäftad
med ett mått av regelbundenhet. Då den sociala praktiken är dubbelsidigt i sin diskurs och ickediskurs får analysen av den sociala praktiken i denna studie stöd av sociologisk teori utöver det
metodologiska analysverktyget (Jørgensen och Philips, 2000).
Denna studie har fokuserat på aktörer som innehar den nya chefsrollen samt överställda och
underställda chefer därtill facklig part. Studien utbroderar med stöd av den kritiska
diskursanalysen nämnda chefers perspektiv, vad sägs och vad är det som inte sägs. Perspektiven
återknyter i enlighet med den kritiska diskursanalysen till det historiska och kulturella
sammanhang. Den kritiska diskursanalysen innebär ett förhållningsättet som inte behäftar en
egenhet och verksamhet med en given sanning. Analysmetoden främjas av ett kritisk
förhållningsätt gentemot det som synes givet och självklart. Till denna analysmetod skall det
nämnas att den aldrig kan betecknas som ett verktyg för ett sanningssökande som önskar befästa
sanningar som ligger bakom diskursen (Jørgensen & Phillips, 2000). Foucault menar att dogmen
inte kan befästas. Den en gång utpekade sanningen transformeras över tid. Sanningsmåttet och
sättet att legitimera sanningar har också en koppling till kunskap (Foucault, 1993). Det
diskursanalytiska perspektivet anknyter till föreställningen om skilda uppfattningar av att
samhället utmärks av kulturella samt historiska betingelser och det som tycks självklart har
benägenhet att ändras och bli något annat genom kulturell och social interaktion (Jørgensen &
Phillips, 2000).
Det tal som utgör det empiriska materialet finns ett före, efter och under inrättandet av det nya
chefsledet. De diskursivt framställda villkoren för mellanchefsnivåerna och deras roll i
organisationen. Detta är sammanvävt med det historiska och kulturella sammanhanget. Det
historiska och kulturella sammanhanget kan genom diskurs förstås genom att dess riktning är
avhängt på tidigare scenarion och vilken mening beröringspunkten då haft. Därtill hur den
kontextuella verkligheten tolkas till detta. Analysen vill därmed undersöka och presentera den
diskursiva förändringsbenägenheten av Socialförvaltningens chefsimplementering. Vad
omnämns i det empiriska materialet och vad är det som inte omnämns. Den diskursiva
förändringsbenägenheten anknyter till förutsättningarna för mellanchefsnivåerna; enhetschef,
områdeschef och verksamhetschef och till det sociala sammanhanget. Förändring återknyter till
att sammanhang kan omdanas i sitt innehåll och syfte. Diskursen är därmed under ständig
påverkan av social handling. Dagens agenda särskiljer sig från gårdagens, verklighetens
greppbarhet förskjuts och återskapas i ny skepnad, detta skapar förutsättningar för att analysera
diskursens sammansättning samt de maktrelationer som söker bevara diskursens struktur
(Fairclough, 1992).
För att analysera diskursen med visst fågelperspektiv bör en vara medveten om att en text, bild
och tal är i oupphörlig förbindelse till ett sammanhang och till närbesläktade företeelser och
kontexter. Ett tal likväl som en text har förgreningar till föregående tal och textar av samma eller
likartad karaktär därmed är tal, text och bild intertextuell. Det intertextuella anknyter till något
utanför sig självt därmed fågelperspektivet. Kopplingen till det som ligger utanför den givna
kontexten och till likartade kan förstås genom diskursens föränderliga natur. Kopplingar till det
närbesläktade och diskursen flexibilitet ger även förståelse till organisationens mimetiska
hållning som genom att se på andra likartade organisationers uppbyggnad skapar sin egen variant
(DiMaggio och Powell, 1983).
Förutsättningarna som studien hanterar är limiterade till att beröra interaktion mellan chefsled
och facklig part. I ett led att armera den empiriska analysen har teoribildningar med nära
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anknytning till kritisk diskursanalys tillämpats; Foucault (1982; 1986; 2003; 2002) och Beronius
(1986,1994). Dessa uppslag ger underlag för att förstå sambandet mellan implementering av
chefsled och social reproduktion och transformation av den hierarkiska ordningen. Vidare är den
teoretiska aspekten av den kritiska diskursanalysen essentiell i Fairclough (1995a) tredje
dimensionen; Social praktik. Utan det teoretiska batteriet i den Sociala praktiken blir analysen
koncentrerar till det lingvistiska och skulle därmed sakna den sociologiska kopplingen. Den
sociala praktiken med de valda sociologiska teorierna får spelrum i studiens sjunde kapitel;
Diskussion och slutsats genom analys.
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6. EMPIRI
Detta kapitel innehåller studiens empiriska sektion vilken utgörs av intervjuer som gjorts inom
Socialförvaltningen bland berörda parter. Kapitlet är konstruerat med inspiration av den
kritiska diskursanalysen.

Denna studie bygger på djupintervjuer med femton chefer inom Socialförvaltningen i Luleå
Kommun. Därtill har två fackliga parter intervjuats, totalt utgörs studiens empiriska material av
sjutton intervjuer. Det som förenar chefsinformanterna är den direkta förbindelsen mellan de
respektive chefsled; enhetschef, områdeschef (det nya chefsledet) och verksamhetschef. Till
denna studie har cheferna valts ut från två av Socialförvaltningens verksamhetsområden.
Samtliga av de intervjuade har en nära koppling till det nya chefsledet. Antingen uppbär de den
nya chefsrollen eller är direkt underställda eller överställda det nya chefsledet alternativt har en
facklig roll med koppling till det nya chefsledet. De fackliga parterna har valts för att ge
fackförbundets syn på att förvaltningen implementerat det nya chefsledet.
Utifrån det diskursanalytiska perspektivet är informanterna aktörer inom samma diskurs som
utgörs av Socialförvaltningen och där den diskursanalytiska avgränsningen berör chefsleden
social interaktion mellan berörda parter; enhetschef, områdeschef, verksamhetschef och facklig
part (Fairclough, 1992). Det är talet om denna interaktion och funktion som studerats och inte det
observerade talet i interaktionen. Talet om interaktionen utgörs av text och därmed kommer
empirin baseras på återkommande utsagor som delas, skiljs eller är anmärkningsvärda och egna,
därtill diskuteras detta som inte uttalas (Fairclough, 1995b). Snarare än teman kommer det
empiriska materialet baseras på nyckelbegrepp som kommer utgöra kapitlets sektioner med
tillhörande nyckelbegrepp som rubrik. Begreppen har valts då de i samband med intervjuerna
varit återkommande beröringspunkter.
De första nyckelbegreppen som kommer att diskuteras är områdeschef och organisation.
Organisationen utgörs av Socialförvaltningen och är den diskurs i vilken chefsleden verkar.
Begreppet organisation baseras på informanternas uttalande om sin egen kontextuella verklighet.
Det tredje nyckelbegreppet är; Nära ledarskap. Det nära ledarskapet är en unisont återkommande
i vardera intervjun däremot kommer skilda upplevelser av talet om det nära ledarskap redovisas.
Behovet av det nära ledarskapet återfinns i studiens inledande kapitel; 1.2 Chefsleden och
Socialförvaltningen vilket är en redogörelse av diskursens kulturella kompetens, som genom
inläsning överförs till läsaren. Talet om det nära ledarskapet är förutsättning för det nya
chefsledets existensberättigande och tal som visar på avsaknad av nära ledarskap talar om en
återgång och är därmed ett motstånd. Motstånd utgör det fjärde nyckelbegreppet. Talet om
motstånd återknyter till det empiriska materialets femte begrepp; Kontroll. Då motstånd alstras
söker den en konkret betingelse som kan visa på skadan av förändringen bland informanter från
fackligt håll och bland enhetschefer är upplevelsen ökade arbetsuppgifter till följd av
kontrollfunktioner. Det sjätte begreppet är Makt och har inte en egen sektion utan sammanvävs i
resonemanget då makten genomsyrar organisationen och dess representationer (Fairclough,
1992).
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Med beaktande av Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav kan informanternas yrkesroll, chefsled
kopplas med deras verksamhetsområde och riktiga namn inte figurera i materialet. Där fanns i
studien två lösningar för att avkodifiera informanterna. En metod var att kodifiera dem
exempelvis som; informant 1, chefsnivå 2, verksamhetsområde 1. Detta gav känslan av en alltför
steril och numerär presentation med associationer till Orwell. En annan mer autentisk och
humaniserande presentation var att ge informanterna nya namn och där deras yrkesroll och
verksamhetsområde kan utläsas från diagrammet nedan vilket ger en grafisk översikt av
informanterna och dess organisatoriska tillhörighet. En beröringspunkt som diskuterats med
vissa grupper av informanter är att deras anonymitet har lägre skydd, vilket utgörs av
verksamhetschef och i viss mån även områdescheferna. Detta har att göra med att
verksamhetscheferna är få till antalet och områdescheferna få till antalet. Detta har dock inte
upplevts som ett problem bland informanterna (http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).
Namn

Befattning

Verksamhetsområde

Lena
Mona

Verksamhetschef
Verksamhetschef

Vård
Stöd

Maj
Fatima
Linda
Kerstin

Områdeschef
Områdeschef
Områdeschef
Områdeschef

Vård
Vård
Stöd
Stöd

Kim

Områdeschef

Stöd

Anna

Områdeschef

Stöd

Klara

Enhetschef

Vård

Sara

Enhetschef

Vård

Elvy

Enhetschef

Vård

Lisa

Enhetschef

Stöd

Sigrid

Enhetschef

Stöd

Gun

Enhetschef

Stöd

Adira

Enhetschef

Stöd

Milo

Facklig representant

Förbund 1

Astrid

Facklig representant

Förbund 2

Figure 3 Grafisk illustration av studiens informanter och organisatoriska tillhörighet.
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6.1 OMRÅDESCHEFEN OCH ORGANISATIONSKONTEXT
Den organisationskontextuella upplevelsen återknyter till begreppet organisationen som i denna
studie utgör informanternas diskurs i vilken de verkar. De tre chefsleden belyser organisationen
från sitt perspektiv med fokus på områdeschefen som funktion i organisation. Ett fenomen som
organisation bör enligt den diskursiva analysansatsen inte skildra enbart en vinkel eller ett
ställningstagande. Perspektiven kommer med utgångspunkt från den kritiska diskursanalysen
återge reflektioner från respektive chefsnivå; enhetschef, områdeschef och verksamhetschef.
Från vardera led kommer diskrepanser och likheter inom leden återges och analyseras.
Diskrepanser och likheter mellan leden kommer likaledes återges och analyseras. Samtliga
grupper kommer därtill sammanfogas för ge en helhetsbild av det diskursiva sammanhanget i
vilken den sociala integrationen äger rum (Jørgensen & Phillips, 2000).
Uttalanden om upplevelsen av organisationen tillika institutionen ger en skildring av det fält
varvid den sociala kommunikationen sker och där organisations struktur förändras. Redogörelsen
kommer nedan och hädanefter i det empiriska kapitlet alltid att inleda med verksamhetschef, för
att därefter redogöra för områdeschef, sedan enhetschef och slutligen facklig part. Efter
beröringspunkt från vardera grupperingen presenteras kommer de mer planlöst reflekteras över
och analyseras utan inbördes ordning (Jørgensen & Phillips, 2000).
Det finns ingen ideologisk agenda att vartdera begreppet inleder med verksamhetschef och slutar
med facklig part. Det skulle inte heller vara en ideologisk agenda om grupperna presenteras i
omvänd ordning. Även om tolkning skulle kunna göras att ett presentationsförfarande skulle vara
mer organisationsvänligt än det andra. Till och med en politisk uttolkning skulle kunna göras av
presentationsordningen. Valet att börja med verksamhetschef och avsluta med facklig part har att
göra med struktur och den pedagogiska presentationsbetydelsen. Övertygelse är att det är lättare
att följa en kronologi, från 1-10 eller från a till ö och vice versa.
Innan det nya chefsledet tillsattes beskrivs chefskapet som övermäktigt att förvalta. Lena och
Mona var och är de högsta cheferna i vardera verksamhetsområde. Lena beskriver att hon
tidigare var närmast chef till 33 enhetschefer och under dessa chefer var hon ansvarig för drygt
1100 medarbetare. Lenas verksamhetsområde är; Vård och omsorgsboende (Bilaga 1) som i
studien kommer att omnämnas som verksamhetsområde; vård, Vård och omsorgsboende är mer
känd som äldreomsorgen i folkmun. Lena menar att som verksamhetschef leda den mängden
enhetschefer inte är rättvist.
Leder du 33 så av dem 33 är det alltid någon som behöver extra stöd […] man kände att man inte
räckte till, jag har heller inte känt mig tillräcklig själv man vill ju ha kvalité.(Lena)

Följande citat visar på att inte kunna räcka till och att det där finns specialbehov hos somliga
enhetschefer vilket formuleras som att det alltid finns någon som behöver extra stöd.
Socialförvaltningens näst största område leds av Mona. Detta verksamhetsområde är; Stöd och
omsorg (Bilaga 1) och omnämns i studien som verksamhetsområde stöd. Stöd och omsorg är den
verkställande delen inom Socialförvaltningen gentemot personer med intellektuella, psykiska och
neuropsykiska funktionsnedsättningar. Därtill boende sysselsättning, ledsagning och avlösning,
mobila stödteamet, personlig assistent. Mona ansvarar för cirka 34 enhetschefer och drygt 800
medarbetare. Mona berättar att bara under det senaste året har hennes verksamhet utökats med
200 medarbetare med tillhörande åtta enhetschefer då verksamhetsområde personlig assistens
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inlemmades i verksamhetsområde Stöd och omsorg. Mona ger uttryck för att hon tidigare inte
mäktade med att arbeta strategiskt utan att det främst handlade om brandkårsutryckningar.
Jag var ju mer brandkår, jag fick fara ut och släcka bränder. (Mona)

Ordet brandkår blir i Monas redogörelse liktydigt med att inte kunna arbeta preventivt. Skadan
har redan inträffat då Mona väl blir varse situationen, därmed får hon rädda det som räddas kan
och göra det bästa av situationen.
Enhetschefer ger uttryck för att innan tillsättning av områdeschefer fanns emellanåt en svårighet
att få kontakt med närmaste chef. Även om de ger uttryck på att chefen alltid återkopplade fanns
inte det nära ledarskapet. Somliga av enhetscheferna menar att det nära ledarskapet i huvudsak
inte fyller något större behov och att arbetsuppgifterna är de samma. Ett uttalande som sticker ut
kommer från Sigrid som arbetar som enhetschef i verksamhetsområde vård. Hon menar att före
tillsättningen av områdeschefen så arbetade enhetscheferna i huvudsak samlade på några
våningsplan på Fyren (Kommunlokal Luleå stad). Vid Fyren upplevde Sigrid att mycket kunde
lösas via muntliga kanaler. Det legitimerade vetandet och handlandet kunde produceras i
kommunikationen mellan enhetscheferna själva vilket harmoniserar med Foucault (1986)
resonemang om kunskapsproduktion.
Vi satt tillsammans förut, vi hade en hel korridor tillsamman och jag upplevde ett väldigt bra stöd av
varandra, vi kunde hjälpa varandra och ta mig kotten att vi kunde fixa budgeten på ett bra sätt. Jag
har ett vikariebehov och jag har en övertalig och då blir det muntligt och naturligt, man kunde
stötta varandra. (Sigrid)

Sigrid menar att det kollegiala fungerade som ett stöd i det dagliga arbetet, något som inte längre
finns. Utifrån Sigrid resonemang vittnar det om ett nära stöd baserat på att sitta tillsammans i en
korridor. Detta ger en omedelbar närhet och enligt Sigrid ett väldigt bra stöd som ger
förutsättningar att stötta varandra. Det kollegiala stödet kan förklaras genom De Wit och Meyer
(2010) redogörelse för organisatoriska processer. Dessa processer belyser tillvägagångsätt,
rutiner som tillämpas exempelvis för att samordna personal. I detta fall kan de kommunikativa
samtalen i korridoren betecknas som en viktig organisatorisk process.

6.1.1 OMRÅDESCHEFENS INTRODUKTIONSFAS
Studiens organisatoriska fokus belyser implementeringen av områdeschefen. I denna studie finns
fyra perspektiv som ger sin röst till varför organisationen valde att implementera ett nytt
chefsled. Det finns fyra linjer som dominerar vad avser varför det nya chefsledet tillkom. En
linje som bärs upp av verksamhetschefer som talar om det preventiva arbetet och möjlighet att
finnas till. Den andra linjen delas i huvudsak av områdeschefer vilket är att verksamhetschefen
hade för mycket på sitt bord och därmed inte kunde finnas till eller finna tid till att arbeta med
strategiska frågor. Här lyfts även nyttan med en mer transparant verksamhet. Den tredje linjen
bärs upp av enhetscheferna som menar att chefsledet kom till för att ge enhetscheferna
avlastning. Den fjärde linjen som lyfts av fackliga parter menar att chefsledet; områdeschef är en
felaktig implementering. Facklig representation menar att det borde finnas en funktion mellan
verksamhetschef och enhetschef men menar att områdeschefen inte är rätt lösning för att fylla
vakuumet mellan enhetschef och verksamhetschef.
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För att illustrera och analysera de skilda och förenande ställningstagande kommer initialt
verksamhetschefernas Lena och Monas perspektiv att presenteras och viktas gentemot varandra.
Lena menar att hon i egenskap av verksamhetschef tidigare ledde stora grupper av chefer och
hade därutöver ett ytterligare flertal baspersonal. Arbetet innebar inte sällan att Lena i egenskap
av verksamhetschef fick göra vad hon kallar brandkårsutryckningar och verksamhetens
preventiva arbete ute vid kund blev lidande. Cheferna som Lena ansvarade för var inte samlade
på samma våningsplan utan befann sig i Luleå med omnejd vilket medförde kommunikativa
svårigheter då cheferna inte ofta befann sig i rummet, därtill var det svåra kundärenden som
skulle hanteras. Lena menar att arbetet kan genomföras mer preventivt idag då enhetscheferna
fått ett chefsled som är mer handfast. Mona menar likväl som Lena att verksamheten kan arbeta
betydligt mer preventivt idag än vad som kunnat göras tidigare då tid inte fanns att för att räcka
till. Mona menar att enhetscheferna fått mer administrativt arbete något som tilltagit med åren
och därtill har deras ansvar ökat samtidigt som deras yrkesroll transformerats till att bli
administratör. Det som förenar Lena och Monas redogörelse varför organisationen införde det
nya chefsledet är att arbetsbördan ökat. Både Lena och Mona ger uttryck för att de själva inte
kunde finnas till under det tryck som rådde före tillsättningen av områdeschefen;
Vi som verksamhetschefer ledde stora grupper med chefer. Samtidigt som vi skulle finnas till för
enhetscheferna skulle vi arbeta på uppdrag av socialnämnd, politiker och förvaltningschef. Vi
började diskutera att vi inte räckte till, jag hade 33 underställda plus 1100 medarbetare och det
handlade mycket om att göra brandkårsutryckningar. (Lena)

Lena ger uttryck för trycket på henne som verksamhetschef genom att visa på den kvantitet av
direkt underställda vilket formuleras som stora grupper med chefer. Yrkesutövningen
försvårades ytterligare av Lena skulle verka på uppdrag av andra instanser som socialnämnd,
politiker och förvaltningschef. En konsekvens av att inte räcka till fullt ut blir
brandkårsutryckningar; en faktor som Mona tidigare återgav som en konsekvens av att inte
räcka till.
Jag ska jobba strategiskt och omvärldsbevaka så det blev naturligt att jag kunde inte vara ute stötta
dem på det sätt jag skulle behövt och jag kunde inte heller ha riktigt koll på hur det ser ut […]
Förändringen har genom tiden inneburit att enhetscheferna har fått mer och mer lagt på sitt bord i
form av administration samtidigt som man har stora områden. (Mona)

Utsagorna kan ses som homogena vad avser verksamhetschefernas redogörelse av att de inte
mäktar med att leda stora chefsgrupper. Det som skiljer verksamhetscheferna åt är att Mona
trycker mer på den ökade administrativa arbetsbelastningen bland enhetschefer och ser där med
nyttan med områdeschefer. Detta är något som även Larsson (2008) återger i sin avhandling.
Värt att poängtera är att verksamhetscheferna representerar skilda verksamhetsområden som
skiljer sig på organisations strukturella punkter. I Lenas verksamheter arbetar enhetscheferna ute
i sina verksamheter och är stationerade på hus. Maximalt en enhetschef per hus. Ibland två
enhetschefer per hus. I Monas verksamheter har enhetscheferna flertalet boenden och kan ha upp
till fyra boenden per chef även om boenden rymmer färre folk än husen torde administrationen
bli mer splittrat. Ytterligare är den sociala interaktionen mer påtaglig bland enhetschefer inom
Monas verksamhetsområde då dessa i stor utsträckning sitter i samma korridor och delar
kontorsutrymmen. Lenas enhetschefer sitter vardera med sin baspersonal.
Studiens områdescheferer uttalande om implementeringen av områdeschefen har en viss
variation. Totalt intervjuades sex områdeschefer varav två områdeschefer representerade
verksamhetsområde vård och fyra områdeschefer representerade verksamhetsområde stöd (Se
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figur 3). Områdescheferna gav en tämligen unison redogörelse för varför områdeschefen
implementerades i organisationen. Maj och Fatima representerar verksamhetsområde vård.
Lena hade ett hästarbete, hon skulle ju både titta framåt vara övergripande och gå in i huret. När
enhetschefer behövde hennes stöd var det ju för mycket. Man kan ju aldrig tränga ner på djupet som
vi nu gör. (Maj)

Maj redogör för den arbetsbelastning som Lena i egenskap av verksamhetschef genom
formuleringen hästarbete, något som kan tolkas som en orimlig arbetsbörda då vederbörande
både skulle arbeta operativt och strategiskt. Denna dubbelhet i arbetet formulerar Maj som titta
framåt, vilket utläses som verksamhetschefens strategiska aspekt. Huret återknyter till det
operativa arbetet hur det skall göras. Då Maj uttrycker att verksamheten inte kunnat tränga ner
på djupet före tillsättningen återknyter det till områdeschefernas möjligheter i arbetet. Denna
förmåga att tränga ner på djupet tolkas som synonymt med att gå till botten. Det vill säga om
områdescheferna har möjlighet att se en betydligt större del av enhetschefernas arbete och kunna
verka med större inblick. Maj återknyter till vad De wit och Meyer (2010) benämner som de
operativa aspekterna av förändring.
Först och främst så har ju verksamhetscheferna haft alldeles för stora områden, de har ju egentligen
inte hunnit med […] Verksamhetschefen har inte haft insyn i verksamheten på samma sätt som vi
har möjlighet till idag. (Fatima)

Lena och Fatimas redogörelse för verksamhetschefens arbetsbörda visar på en samsyn dem
emellan. De säger ungefär samma sak men använder olika vokabulär. Fatima ger en kortare
skildring av verksamhetschefens arbetsbörda som var denne övermäktig. Arbetsbördan
formuleras genom att verksamhetschefen har för stora områden och har därmed inte hunnit med.
Fatima menar att områdeschefen har större möjligheter att överblicka verksamheten vilket
tidigare inte varit möjligt. Enligt Fatima hade verksamhetschefen brist på insyn i verksamheten.
För att se hur denna samsyn och andra åsikter kommer till tals vad avser behovet av
områdeschefen skall Monas verksamhetsområde presenteras. Värt att ha i åtanke är att Mona
belyste enhetschefens ökade arbetsbörda vad avser det administrativa trycket (Larsson, 2008). I
verksamhetsområde två uttalas det organisatoriska fokusen på implementeringen av
områdeschefen;
Vi skall utföra ett nära ledarskap. Förvaltningen har sett att vi har väldigt mycket avvikelser rent
statistiskt. Vi får dåliga resultat i olika mätningar utifrån kundnöjdhet tillexempel […] Vi kan på ett
annat sätt förebygga, det blir mindre brandsläckning. (Linda)

Linda börjar med att redogöra för ett nära ledarskap varpå hon diskuterar trycket på
förvaltningen genom att nämna att det är mycket avvikelser rent statistiskt och att det finns brister
ibland annan kundnöjdhet. Då Linda inleder med att nämna det nära ledarskapet varpå hon visar
på vilka förväntningar som finns så får det nära ledarskapet en annan innebörd som bottnar i
granskning. Efter den andra punkten direkt efter att nämna det nära ledarskapet diskuterar hon
det faktiska arbetet. Tolkningen blir att områdeschefens uppdrag är att reducera avvikelser och
erhålla nöjda kunder och god publicitet. Det nära ledarskapet har ett syfte som återknyter till
O’Connor och Lages (2004, 2009) redogörelse för chefens coachande förhållningsätt. I studiens
fall handlar det om att coacha mot verksamhetens målbild; att verka direkt och preventivt vilket
uttrycks som mindre brandsläckning.
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Jag förstår faktiskt inte hur man har klarat sig utan områdeschefer tidigare, min almanacka är helt
fulltecknad. Tidigare hade ju verksamheterna hand om allt, det är ju ett sådant otroligt stort
område. (Kerstin)

Kerstins uttalande synkroniserar helt med föregående resonemang som hanterar
verksamhetschefens övermäktiga arbetsbörda. Kerstin redogör för arbetsbördan genom att sätta
sig själv i likhetsgranskning till verksamhetschefens tidigare arbetssituation. Genom att först
redogöra för en förundran till att verksamheten kunnat överleva utan områdeschefer och ger
därpå ett inslag av hennes arbetsbörda i egenskap av områdeschef och relatera till att hennes
almanacka är helt fulltecknad. Kerstin avslutar sitt resonemang med att relatera till att
verksamhetschefen var själv och på egen hand hanterade ett otroligt stort område. Mellan
raderna kan en utläsa områdeschefens legitimitet.
Då en stad växer behöver den förr eller senare ha nivåer […] Jag tror helt enkelt att det är ett sätt
att få de olika områdena greppbara, att få in specialister på områdena […] Vi är ju duktiga på olika
områden, det är ju väldigt svårt att få in alla kunskaper i en och samma person. (Kim)

Kims redogörelse är i harmoni med sina kollegors redogörelse för verksamhetschefens
arbetsbelastning. Till skillnad från sina kolleger lyfter Kim en demografisk aspekt som hanterar
en stad med ökat invånarantal och att då en stad växer behöver den för eller senare ha nivåer.
Detta återknyter också till den kontextuella förändringen. Då Luleå växer innebär det också att
organisationsstrukturen designas om efter nya förutsättningar och söker därmed fungerande
upplag som är värda att anamma (Di Maggio och Powell, 1983). Tolkningen av detta är att en
växande stad också får en växande Socialförvaltning. Därmed fler enhetschefer som skall svara
upp mot en verksamhetschef, vilket sett till kvantiteten blir en orimlighet. Lösningen blir
ytterligare ett chefsled för att säkerställa kvalitén. Vidare kan uttolkas av Kims utsago att en
verksamhetschef inte kan uppbära all kunskap och att det inom verksamhetens delområden
behövs styrning med specialisering. Detta uttrycks med att få in specialister på området som är i
linje med beskrivning vi är duktiga på olika områden. Kim ger uttryck för att en person det vill
säga verksamhetschefen på egen hand inte kan besitta all kunskap som verksamheten behöver.
Specialiserad arbetskraft är ett koncept som har tydlig koppling till Taylor (1972).
Jag tror att verksamhetscheferna hade för stora organisationer att leda och fördela i. Alldeles för
många underställda enhetschefer. Varken enhetschefer eller verksamhetschef hann arbeta
strategiskt. Det är som huvudsyftet med installationen av områdeschef. (Anna)

Anna betonar att det rör sig om hennes åsikt och att den nödvändigtvis inte är fakta genom att
säga jag tror. Varpå Anna hanterar verksamhetschefens aktivitet i organisationen. Annas
resonemang harmoniserar med sina områdeschefskolleger då hon menar att verksamhetschefen
ledde för stora organisationer med alldeles för många underställda. Konsekvensen av detta var
enligt Anna att ingen av de då rådande chefsleden kunde arbeta strategiskt. Anna menar att själva
syftet med att inrätta enhetschefen var att möjliggöra detta strategiska arbete. Det reser dock en
fråga om båda ursprungliga chefsled kan arbeta mer strategisk eller om det mer är förbehållet ett
chefsled?
Vad som kan utläsas bland områdescheferna i verksamhetsområde stöd som leds av Mona är
uttalade upplevelser om att verksamhetschefen inte kan mäkta med ledningen av stora
chefsgrupper. Kim menar att den naturliga konsekvensen av en växande stad tillika förvaltning är
att för eller senare blir verksamhetsområdet övermäktigt en enda individ vilken kan avlastas med
specialister. Specialister antas kunna effektivisera arbetet (Taylor, 1972). Linda, områdeschef
från verksamhetsområde stöd menar att det i verksamheten är svårt att uppnå en kvalité och det
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är svårt att ha framförhållning. Linda delar Lenas uttalande om ”brandsläckning”. Denna
metaforiska bild återknyter till bristen på tidiga insatser vars konsekvenser resulterar i förödande
händelser inom verksamheten. ”Brandsläktning” är de åtgärder som vitas då skadan redan är
sked. Anna och Kerstins uttalande vittnar också om ett alltför betungande ansvar för
verksamhetschefen. Det som verksamhetschefen Mona nämner återknyter till att enhetschefer är
belastade. Det områdescheferna i huvudsak relaterar till är en överbelastad verksamhetschef.
Områdescheferna talar inte om enhetschefens perspektiv i relation till enhetschefens tillblivelse.
Linda lyfter en annan synpunkt på varför enhetschefen implementerades. Linda menar att
enhetschefen skulle få ett nära ledarskap som ett led för att höja kvalitén i verksamheten. Här
finns en koppling till att räcka till i verksamheterna.
Studiens enhetschefer redogör varför de tror att det genomfördes en tillsättning av ett nytt
chefsled. Vad säger respektive enhetschef och hur ser det ut bland enhetschefer i respektive
verksamhetsområde? Det som kan utläsas är att bland enhetschefer från verksamhetsområde stöd
är att deras uttalade i viss utsträckning harmoniserar med områdeschef och verksamhetschef.
Den förbindande länken är att verksamhetschefen var i behov av avlastning därmed tillkom
områdeschefen. Nedan följer utsagor från enhetschefer i verksamhetsområde vård.
Ja menar som vi hade det tidigare hade vi ju ”Lena”, ja vi hade ju henne. Jag förstår ju också att
hon inte hinner vara i olika delar och stötta oss och olika chefer behöver ju olika stöttning, det
förstår jag. Det blev för mycket för henne. Nu kan ”Lena” arbeta mer strategiskt. (Klara)

Klara redogör först för sin verksamhetschef varpå hon redogör för verksamhetschefens oförmåga
att finnas till för alla genom att beskriva att verksamhetschefen inte hinner vara i olika delar och
stötta oss. Klara redogör för att stödet är individanpassad då behovet av stöd varierar och
formuleras som att olika chefer behöver olika stöttning. Därefter redogör Klara för att detta inte
var rimligt genom att säga att det blev för mycket för henne. Då Klara säger att nu kan Lena
arbeta mer strategiskt så återknyter det till områdeschefens tillblivelse vilket frigjort Lena i
egenskap av verksamhetschef.
Jag tror att det var för att avlasta verksamhetscheferna och det missunnar jag dem inte på något
sätt. (Sara)

Saras utsago har samma begynnelse som Anna med orden jag tror därmed är det kopplat till
Saras egen uppfattning och tolkning av områdeschefens tillblivelse. Sara är av uppfattningen att
områdeschefen kom till för att avlasta verksamhetschefen. Då Sara nämner att det missunnar jag
dem inte så upplevs det uppriktigt vilket även kan ställas i relation till hennes behov av
avlastning i egenskap av enhetschef.
Alltså min personliga åsikt, jag tror att områdescheferna hade alldeles för mycket att göra (Elvy)

Elvy redogör tydligt för att det är hennes personliga åsikt som redogör för tänkbar orsak till
varför områdeschefen kom till. Vad som kan uttolkas är att Elvy sannolikt blandat samman
chefsbefattningar områdeschef och verksamhetschef. Då Elvy deklarerar att områdescheferna
hade alldeles för mycket att göra är det sannolikt att hon avser verksamhetscheferna. För mycket
att göra tolkas som en alltför stor arbetsbelastning som tillkom verksamhetschefen.
Det kan tydligt konstateras att enhetschefer från verksamhetsområde vård är helt i koncensus
med varför förvaltningen valde att införa ett nytt chefsled. Denna uppfattning harmoniserar helt
med områdeschefer och verksamhetschef från verksamhetsområde vård. I verksamhetsområde
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stöd finns skilda uppfattningar varför det blev ett nytt chefsled. Det som förvånar är att
enhetschefer och verksamhetschef delar i stor utsträckning uppfattning medan områdescheferna
främst ser sin roll som avlastande för verksamhetschef. Nedan följer uttalanden från enhetschefer
från verksamhetsområde stöd. Det är i detta område det uppstått en förvirring varför chefsledet
tillkom.
Det som sas var ju det att vi skulle bli avlastade administrativ. Det tycker jag inte det har blivit vi
har mer administrativt nu […] Sedan sa de att vi skulle bli avlastade administrativt i och med
områdeschefen. Jag kan inte tycka det utan snarare tvärt om. Allt som rör administration har ökat.
(Lisa)

Lisa redogör om att det nya chefsledet främst avsågs som en åtgärd för enhetschefernas
arbetsbelastning genom att formulera det som sas. Varpå Linda menar att detta löfte inte
införlivats enligt henne själv genom att säga det tycker jag inte det har blivit detta förstärks
genom att det istället blivit mer administrativt nu. Arbetsbelastningen för enhetscheferna är med
andra ord större nu än innan områdescheferna tillkom. Lisas andra citat synkroniserar helt med
det första. Inledningen av det citatet börjar på samma sätt genom att specificera löftet genom att
säga sedan sa de att vi skulle bli avlastade. Ordet de återknyter till organisationen och ordet vi
återknyter till enhetschef. Vad avser enhetschefernas administrativa arbete så menar Lisa att den
berör allt som anbelangar det administrativa.
Alltså vad jag förstod så var det att verksamhetscheferna hade så stora områden och de jobbad
mycket mot socialnämnden och att dom inte riktigt hann med att ha så många enhetschefer under
sig. Det var väl vad vi fick veta. (Sigrid)

Sigrids utsago sammanfaller med områdescheferna och verksamhetschefernas resonemang.
Vidare betonar Sigrid att det är hennes egen uppfattning genom att säga vad jag förstod så var
det. Verksamhetschefernas hade så stora områden och vidare arbetade mycket mot
socialnämnden. Detta resulterade i att verksamhetscheferna inte riktigt hann med, vilket också
kan förstås av att verksamhetscheferna hade så många enhetschefer. Det finns av Sigrids utsago
fog för en strategisk förändring som måste spegla organisationen och samhällets krav (De Wit
och Meyer, 2010).
Det var ju den här avlastningen som vi skulle få som det var uttalat. Vad jag vet så är det nog få av
oss enhetschefer som överhuvudtaget har en känsla av att det finns. Det var ju så det lät att vi skulle
få avlastning. Det hade varit ärligare att säga att verksamhetscheferna behöver jobba med annat
och de behöver avlastning för det är ju så det är i verkligheten. (Gun)

Guns resonemang återknyter till samma fenomen som Lisa beskriver vilket hanterar den
administrativa avlastningen även om den formuleras som avlastningen som vi skulle få. Nämnda
avlastning var avsedd för enhetscheferna, något som kan ses som en rimlig lösning då
enhetschefernas arbetsbörda är välkänd (Larsson, 2008). Existensen av den avlastningen
dementeras av Gun och att det bland enhetscheferna är få som har en känsla av att det finns. Med
andra ord är det få som upplever att det finns. Att det är få kan tolkas som att det är ingen som
upplever nämnda avlastning.
Det jag tror var viktigt var att vi enhetschefer skulle kunna arbeta närmare våra medarbetare och
kunder […] Andra orsaken var väl att verksamhetschefen hade ett helt omänskligt uppdrag och
relationen till oss, nu har hon en mindre mängd som hon skall ha dialog med. (Adira)

Adira ger både uttryck som harmoniserar med vad verksamhetschefer och områdeschefer anger
som anledning samtidigt som hon ger uttryck för att enhetscheferna skall kunna arbeta mer ute i
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verksamheten. I Adiras första citat öppnar hon upp med att deklarera att det är hennes tolkning
genom att säga jag tror. Därefter ger hon uttryck för att hon i egenskap av enhetschef skulle
beredas möjlighet att arbeta närmare verksamheten bland våra medarbetare och kunder. Det
andra citatet hanterar verksamhetschefen som hade ett helt omänskligt uppdrag. Ordet nu
efterföljt av en mindre mängd att ha dialog med. Detta återknyter till områdeschefens tillkomst
och verksamhetschefens frigörelse från enhetschefen.
Bland enhetscheferna i verksamhetsområde stöd finns två linjer, dels ansågs det nya chefsledet
avlasta enhetscheferna, vidare finns även uttryck på att chefsledet tillkom för att avlasta
verksamhetschefen. Gun uttrycker att informationen som gavs om varför det nya chefsledet
skulle tillkomma inte var ärligt. Gun ger utryck för dubbla linjer och ser att linjen som dominerar
inte föll ut som planerat.
Bland studiens fackliga parter finns ett uttalat motstånd till implementeringen av det nya
chefsledet. Resonemanget från fackliga parter angående varför de tror att förvaltningen valde att
implementera chefsledet är som följer;
För mig är det en gåta, behövs det verkligen utifrån ledningsfunktionen, för mig är det mer ett
snobberi som föregåtts med väldigt lite diskussion, frågor meddelades inte heller i tid och det verkar
som att ledningen tyckte att det var okej. (Milo)

Milo betonar att utsagan är dennes egen tolkning genom att säga för mig. Vidare betonar Milo att
det är en gåta. Med andra ord ett mysterium, tillblivelsen av områdeschefer saknar substans
vilket återknyts till Milos utsago som lyder behövd det verkligen utifrån ledningsfunktionen.
Thomas och Linstead (2002) menar att mellanchefspositionen inte sällan är diffus och svår att
definiera. Mellanchefspositionen är därmed något som lätt kan angripa och en position som
ständigt måste försvaras för att ge positionen existensberättigande inom organisationen. Det
återknyter till det nya chefsledet; områdeschef. Då Milo betonar att det nya chefsledet är
snobberi så tolkas det som att deras uppträdande och/eller befattning som flådigt, högfärdigt,
onödigt. Milo menar att tillsättningen gått fort, kanske rent av alltför fort genom säga att
tillsättning föregåtts med väldigt lite diskussion. Denna hast i implementering upplever Milo som
sannolikt rättfärdigad inom organisationen då Milo säger det verkar som att ledningen tyckte att
det var okej. Genom Milos utsago blir det tydligt att det funnits problem i
implementeringsprocessen något som kan förstås genom McKenna och Beech (2008)
redogörelse av kraftfältsmodellen.
Tanken var från början att stötta enhetscheferna att man skulle hjälpa dem, nästan lite grann som
handledning […] Områdeschefen skulle vara en stödfunktion men jag får ibland uppfattningen att
de jobbar mer som stöd för verksamhetschefen. (Astrid)

Astrid återknyter till de bakomliggande orsakerna genom att relatera till tanken var från början
att stötta enhetscheferna. Med andra ord var områdescheferna initialt till för enhetscheferna. De
skulle enligt Astrid vara en stödfunktion dock upplever Astrid att områdescheferna verkar vara
mer som stöd för verksamhetschefen. Av Astrid utsago att döma så är den inledande bakgrunden
till områdeschefernas tillblivelse inte är i linje med verkligheten. Att agendan inte var riktad mot
enhetschefen utan mot verksamhetschefen.
Vad som kan konstaterats från fackligt håll är att det finns en oklarhet vad den nya chefen skulle
tjäna för syfte. Perspektiven både förenar och särskiljer. Bland enhetscheferna finns delade
meningar dock kan en uttyda konsensus mellan chefsleden i verksamhetsområde vård. I
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verksamhetsområde stöd finns mer delade meningar, är det nya chefsledet menat att avlasta
enhetschefen eller är det ment att avlasta verksamhetschefen? Samma fundering uttrycks av
Astrid som facklig part.

6.1.2 FÖRVÄNTNINGAR PÅ OMRÅDESCHEFEN
Då informanterna resonerar om de förväntningar som fanns på det nya chefsledet finns en tydlig
linje som kan förstås i relation till varför organisationen behövde ett nytt chefsled. Vartdera
chefsledet ger sin syn på förväntningarna av det nya chefsledet. Genom resultatet av testcheferna
kan en också förstå behovet. Behovet har uttrycks i förarbetet till varför verksamheten behövde
ett nytt chefsled. Förväntan är det som skapas och tolkas efter en erhållit information, hur skall
det bli?
Förväntan på områdeschefen kan vara resultatet av en social interaktion kollegialt, en förväntan
byggs upp. Förväntan relaterar mer till vad en tänker sig hur vederbörande skall vara förskaffad.
Rent lingvistiskt finns en skillnad mellan behov och förväntan. Verksamcheferna ger sin mening
på förväntan och om den införlivats. Lena menar att hon förväntade sig att kunna få arbeta mer
strategiskt. Det hon inte hann med att göra tidigare, har hon nu tid att göra. Tidigare kunde hon
inte ha uppföljningssamtal eller mäkta med att träffa alla sina chefer. Idag finns den kontakten
genom områdescheferna. Hennes förväntan är därmed införlivat. Verksamhetschef för
verksamhetsområde stöd menar att hennes förväntan på områdescheferna var att de skulle kunna
vara den stödjande gentemot enhetscheferna något som hon själv inte hann med. Mona menar att
dessa förväntningar nu införlivats. Båda verksamhetscheferna menar att deras förväntan var att
de skulle avlastas vilket även skett.
Områdescheferna ger inte sin egen förväntning på deras roll i egenskap av områdeschef. Studiens
områdeschefer speglar deras upplevelse av enhetscheferna förväntan. Därmed är det en tolkning
av den sociala interaktionen om förväntan på deras roll som områdeschef. Områdescheferna
lyfter entydigt att förväntningarna på dem var att de skulle administrativt stödja enhetschefen och
avlösa dem då de var frånvarande, helt enkelt operativt ta över arbete. Denna presentation av
förväntningarna delas av samtliga områdeschefer. Det finns en tydlig diskrepans mellan
områdeschefernas redogörelse för förväntningarna av dem som områdeschef och enhetschefernas
förväntan.
Det har funnits någon form av förhoppning, förväntan att områdeschefen skall komma och ta över
uppgifter från enhetschefer och att de då skulle bli avlastade. Någonstans i förankringen i
organisationsförändringen har vi inte lyckats att förmedla hur det skall se ut i praktiken. (Linda)

Linda relaterar den administrativa avlastningen till att det inom verksamheten existerat en
förhoppning tillika förväntan på att områdeschefen skulle ta över uppgifter. Enligt Linda är
denna förväntan och förhoppning inget som är förankrat i verkligheten. Linda menar att det
olyckligtvis blivit en förväntan i samband med förankringen av hur det skall se ut i praktiken.
Innan tillsättningen tror jag man förväntade sig att någon form av praktisk avlastning. Att
områdeschefen skulle ta pappershögen eller gå runt då någon var sjuk eller hade mycket att göra.
Det är inte mitt primära uppdrag, enhetscheferna täcker för varandra. (Anna)

Anna redogör i likhet med Linda om att det fanns en förväntan och att denna var grundad innan
tillsättningen. Anna exemplifierar orimligheten i denna förväntan genom att säga områdeschefen
skulle ta pappershögen eller gå runt då någon var sjuk eller hade mycket att göra. Vidare menar
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Anna att det redan i systemet finns en inbyggd lösning vid sjukdom genom att enhetscheferna
täcker för varandra.
Genom områdeschefernas skildring av förväntningarna kan en tänka sig att enhetschefernas
utsago speglar områdeschefernas redogörelse. Vilket de gör till en viss del men inte lika
homogent som bland områdeschefer redogörelse för enhetschefernas redogörelse. Sara menar
exempelvis att hon av kolleger hört att områdeschefen skulle avlasta men menade att denna
avlastning var överflödig då enhetscheferna emellan löste av varandra. I övrigt synkroniserar
förväntningar där ledordet är administrativ avlastning. Lisa ger uttryck för att individen vänjer
sig vid det mesta och uttrycker att de inte blivit avlastade vilket var löftet och menar att den som
blivit avlastad är verksamhetschefen.
Fackliga parter följer linjen om att förväntan var att enhetscheferna skulle avlastas och att
arbetsbelastningen på enhetscheferna skulle lättas. En av de fackliga informanterna menar att
tanken eller förväntningar aldrig var att enhetscheferna skulle få mer på sitt bord vilket är vad
facket menar att enhetscheferna fått. Bland parterna kan konstateras att inför installationen av
områdescheferna förmedlades ett löfte som sedermera uteblev. Löftet var enhetschefens
administrativa avlastning. Somliga av områdescheferna uttrycker att de fungerat som stödjande
och till viss del gått in då någon av enhetscheferna inte varit tillgänglig. Detta innebär inte att
områdeschefen tagit rollen som vikarierande enhetschef. Områdeschefen har istället kopplat över
frånvarande enhetschefs telefon till sig och därmed varit stöd. Stödfunktion som innebär att
enhetschefsplatsen fylls vid frånvaro finns redan uttrycker både enhetschefer och områdeschefer.
Enhetschefen har en enhetschefskollega som täcker för dem vid frånvaro. Vidare uttrycker
områdescheferna att det omtalade administrativa stödet redan existerar genom personalkontorets
funktioner. Det uteblivna löftet om administrativ avlastning torde bli mer kännbart då
majoriteten av enhetschefer från verksamhetsområde stöd menar att i samband med lanseringen
av det nya chefsledet transformerades enhetschefernas administrativa stödfunktion.
Enhetscheferna upplever det centraliserade stödet mer tungrott vilket kan ses i ljuset av Meyer
och Rowan (1977) som menar att förändringar inte alltid optimerar organisationens effektivitet.
Denna administrativa stödfunktion omnämns bara ha funnits i verksamhetsområde stöd och har
därtill plockats bort i samband med tillsättning av det nya chefsledet. Därmed kan en ha en
förståelse till att det är mer kännbart bland verksamhetsområde stöd. Administrationen är därtill
mer utspridd i verksamhetsområde stöd medan den torde vara mer överblickbar i
verksamhetsområde vård. I vilket fall som helst har enhetscheferna vare sig de kommer från
verksamhetsområde vård eller verksamhetsområde stöd blivit lovade administrativ avlastning
genom områdeschefernas försorg.

6.1.3 OMRÅDESCHEFENS UPPDRAG
I denna studies tredje bilaga återfinns områdeschefens uppdrag som den utformats av
förvaltningen. Även om den ger en formell redogörelse för områdeschefens uppdrag är det inte
nödvändigtvis att denna redogörelse återger områdeschefen och dennes kollegers beskrivning av
områdeschefens uppdrag. Den kritiska diskursanalysen uppmuntrar till att belysa frågan från
skilda perspektiv och från olika vinklar. Uppdragsbeskrivningen är ett perspektiv även om det
skall skildra verkligheten kan den skilja sig åt. Vad är då områdeschefens uppdrag utifrån
verksamhetscheferna? Lena som är verksamhetschef i verksamhetsområde vård menar att
uppdraget är att samverka, utöva ett nära ledarskap och kunna följa upp, ge enhetschefen
återkoppling. Lena menar att ett centralt element i områdeschefens uppdrag är att vara stöttande
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mot första linjens chefer. Mona ger ytterligare precisering av områdeschefens uppdrag och
menar likväl som Lena att stötta enhetschefen. Mona trycker på att hon inte kunde vara det stöd
som hon menar ligger i områdeschefens uppdrag. Att ge enhetschefen förutsättningar att sköta
sitt arbete. Mona ger ett mer handgripligt exempel på att detta stöd sannolikt bör riktas där det
bäst behövs;
Är du 60 bast och har jobbat med det här i 30 år så hanterar du ganska mycket själv. Om jag som ny
får stöd och hjälp så kommer jag tycka det här är skitkul och då kommer jag vilja fortsätta med det
här också. (Mona)

Mona visar på att stödet skall riktas vilket hon visar med att relatera till senioritet i verksamheten
vilket utbroderas genom är du 60 bast och har jobbat med det här i 30 år så summerar Mona det
som att vederbörande är kapabel att hantera mycket själv. Stödet ställs i relation till den som är
ny i verksamheten. Med andra ord sker genom Monas utsago en kontrastering mellan den
luttrade och det nya. Slutsatsen blir att stödet skall riktas där det bäst behövs.
Verksamhetscheferna redogörelse för områdeschefernas uppdrag ger en kortfattad redogörelse
som fokuserar på stödfunktionen gentemot första linjens chef. Områdescheferna själva beskriver
sitt uppdrag i egenskap av områdeschef med viss variation och trycker på vissa faktorer som
särskilt viktiga, dock är beskrivningen inte lika kortfattad eller helt i linje med områdescheferna.
En kan tänka sig att om en uppdragsbeskrivning existerar vilket det gör är den bland bäraren av
uppdragsbeskrivningen gjuten och kan kristallklart presenteras och kännas igen. Den tar sig olika
uttryck dock med vissa likheter. En områdeschef delar verksamhetschefernas redogörelse andra
ger en mer detaljerad specifikation medan andra inte bringar klarhet i frågan. Nedan följer ett
antal citat som ställda mot varandra illustrerar motsättningen vad beträffar områdeschefens
uppdrag.
Det är ju att vi skall stötta och coacha enhetscheferna, vi skall vara en nära ledare precis som
enhetscheferna är nära ledare gentemot deras personal […] Vi skall jobba mot socialnämndens
mål. Det är ju nämnden som talar om för oss vilken väg vi skall välja, hur vi gör det om vi går upp
eller under, vänster eller höger bestämmer de inte men att det görs. (Maj)

Maj redogör för flera parametrar som ingår i områdeschefens uppdrag. Inledningsvis menar Maj
att uppdraget är att stötta och coacha enhetscheferna. Därtill relaterar Maj till det nära
ledarskapet och visar på att det inte bara avser områdeschefen utan även åligger enhetschefen
gentemot baspersonal. Det finns en tydlig koppling mellan nära ledarskap och coaching i
ledningsrollen (Gjerde, 2012).
Det är ju otroligt varierande sedan arbetar man ju med strategiska frågor. (Fatima)

Fatima ger en ospecifik redogörelse för vad som ingår i områdeschefens uppdrag. Att det är
otroligt varierande. Redogörelsen säger inte mycket, en kan ana att det innebär skilda typer av
frågor. Vidare menar Fatima att som områdeschef arbetar man ju med strategiska frågor, vilket
låter bra, men konkretiseras inte. Svaret lämnar mycket till övers och upplevs svävande.
Mitt uppdrag som områdeschef är att driva och utveckla den här verksamheten som jag är ansvarig
för […] På ett närvarande sätt och målinriktad driva, förändra och säkerställa att kvalitén är god.
(Linda)

Lindas utsago är i likhet med Fatima mycket generellt. Beskrivningen av områdeschefens
uppdrag är övergripande genom att redogöra för att det åligger områdeschefen att driva och
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utveckla verksamheten. Därtill målinriktad driva, förändra och säkerställa kvalitén. En undrar
vad förändringen avser. Svaret upplevs komfortabelt.
Att vara länken mellan förvaltningshuset och golvet, sedan är det otroligt viktigt uppdrag att finnas
nära och vara en god förebild och stå för ett kundfokus. (Kerstin)

Kerstin placerar områdeschefen i dess hierarkiska mellanposition genom att relatera till
områdeschefen som länken mellan förvaltningshuset och golvet. Golvet intolkas som den
kundnära verksamheten medan huset återknyter till ledning och stab. Kerstin menar att det
optimala är att vara en god förebild och stå för ett kundfokus. Kundfokus innebär ett aktivt
intresse på kärnverksamheten som inrymmer de medborgare som omfattas av
Socialförvaltningens verksamheter.
Det handlar om att ge stöd och jobba ihop och utreda saker med enhetscheferna och för mitt
område, det handlar inte sällan om komplexa problem. Det handlar om att möte enhetscheferna i
olika konstellationer och därtill olika frågeställningar. (Kim)

Kim redogör för vad som kan inläsas som ett nära ledarskap vilket kan uttydas som att ge stöd
och jobba ihop. Vidare ger Kim uttryck för arbetets variation och djup genom att relatera till att
det ofta hanteras komplexa problem med olika frågeställningar. Kims redogörelse ger viss
inblick i vad som ligger i områdeschefens uppdrag.
Mitt uppdrag är ju att ha nöjda medborgare, att vi arbetar mot arbetslinjen och att de kan känna att
de behövs. Att medborgaren som befinner sig i verksamheten känner att de behövs. (Anna)

Anna ser sitt uppdrag utifrån medborgarperspektivet och att hon i egenskap av områdeschef
arbetar mot arbetslinjen innebär att hon i sitt arbete verkar för den socialpolitiska principen som
främst ser till att sätta arbetslösa i sysselsättning. Detta relaterar till den målgrupp av kunder som
Anna arbetar mot. Då Anna redogör för medborgare som befinner sig i verksamheten är detta
synonymt med kundgruppen i verksamhetsområdet. Att nämnda medborgare tillika kunder
känner att de behövs relaterar till att uppdraget även verkar för kundnöjdhet.
Kim, Kerstin och Majs redogörelse harmoniserar med verksamhetschefernas redogörelse som
fokuserar på en närhet till enhetschefen. Maj är den som ger en mer heltäckande och konkret
redogörelse av sitt uppdrag som områdeschef. Somliga områdeschefer ger egentligen inte svar på
frågan och det låter mycket vara osagt vad som där är beskrivningen av uppdraget utan förhåller
sig på ett mycket allmänt plan. Detta tolkas som opportunt beriktigat. Vad är det som inte
kommer till tals är viktigt och understryks av den kritiska diskursanalysen. Det som inte kommer
till tals bland vissa av områdescheferna är en konkret beskrivning av dess uppdrag. I överlag
speglar områdescheferna till viss del varandras beskrivning av sitt uppdrag men har i stort skilda
beröringspunkter som kommit till tals.
Enhetschefernas redogörelse för områdeschefens uppdrag är på det hela taget synkroniserad.
Redogörelsen för områdescheferna uppdrag är relaterat till hur enhetschefen upplever att de får
stöd i sitt uppdrag och hur de även avlastar verksamhetschefen. Enhetschefernas redogörelse är
handfast och konkret. Beskrivning tycks återknyta till enhetschefernas sammandragna upplevelse
av deras möten av de gånger de träffat områdeschefen. Nedan följer beskrivningen av
enhetscheferna från verksamhetsområde vård.
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Jag förstår att man vill ha någon som lastar av och det blir ju mer kontroll kanske, vad är det vi
behöver utveckla vad är det som inte fungerar, jag tror dom har tid att rota i saker som vi behöver
förbättra […] jag känner att jag får stöd. (Klara)

Klara ger uttryck för att uppdraget handlar om att man vill ha någon som lastar av. Detta tolkas
som att denna någon är områdeschefen som är föremål för avlastning. Konsekvensen av detta
blir mer kontroll kanske. Kontrollen relaterar till områdeschefens granskande arbete som
hanterar det som enhetscheferna behöver utveckla samt det som inte fungerar. Det kan inläsas
som en disciplineringsteknik för att styra arbetet mot önskad norm (Foucault, 1986). Vidare
menar Klara att dom, det vill säga områdeschefen har tid att rota i saker som kan förbättras. Rota
kan inläsas och tolkas som en negation. Därmed kan en ana en viss irritation eller mindre
belåtenhet vilket återknyter till det Klara sa initialt att det blir ju mer kontroll kanske. Klara
betonar existensen av kontroll samtidigt som hon redogör för syfte med kontrollen vilket är att
utveckla verksamheten. Klara menar också att hon får stöd. Det kan kopplas samman med det
nära ledarskapet dock är stöd tämligen ospecifikt och inte konkretiserat närmare.
Hon är ju ett bollplank när jag har funderingar, ja hon finns ju när jag har frågor och
funderingar. (Sara)

Sara menar att hennes områdeschef finns till då Sara har funderingar. Områdeschefen betraktas
som ett bollplank, med andra ord någon att dryfta organisationsegna ämnen med. Bollplanket,
det vill säga stödet tycks utifrån Saras utsago vara på hennes villkor vilket kan utläsas av när jag
har funderingar vilket återknyter till det nya chefsparadigmet (Gjerde, 2012). Att coachning i
ledningsrollen sker genom att arbetstagaren själv finner svaret på lösning och att chefen fungerar
mer som ett konsultativt bollplank.
De är ute i verkligheten och ser vad vi jobbar med, sedan tror jag de har stävjat en del och det
som känns bra är att det blir en bättre struktur för dom är runt och kollar upp att vi arbetar efter
samma sätt (Elvy)

Elvy menar att områdeschefen är synlig i verksamheten och genom att redogöra för att de är ute i
verkligheten. Vidare vittnar Elvys utsago om att de har en insikt genom formuleringen att de ser
vad vi jobbar med. Vidare redogör Elvy för vad områdeschefen bidrag med i egenskap av sitt
uppdrag vilket kan utläsas i att det har resulterat i bättre struktur vilket är en effekt av att
områdescheferna kollar upp. Med andra ord finns ett inslag av granskning som bidrar med att
enhetscheferna jobbar mer enhetligt.
Det som kan konstateras utifrån utsagorna är att Klara och Elvys redogörelse är att
områdeschefens uppdrag handlar om att kontrollera. Kontroll är något som kommer att
diskuteras djupare längre fram i studiens empiriska kapitel men här är det ett tydligt uttryck. Sara
ger inget uttryck av kontroll utan återknyter mer att områdeschefens uppdrag är ett bollplank
vilket kan förstås i att Sara arbetat ett år i verksamheten till skillnad från Klara och Elvy som
arbetat över 30 år respektive 10 år i verksamheten. Detta kan också förstås av verksamhetschefen
Monas redogörelse av hur stödet riktas där en ung ny enhetschef sannolikt har större behov än
den som har tre decennier i verksamheten.
I verksamhetsområde stöd är tonen bland enhetscheferna likartad. Bara för att en har många år i
branschen betyder det inte att områdeschefens uppdrag upplevs som kontrollerande, det kan i
likhet med Saras redogörelse vittna om en upplevelse av uppdraget som nära. Det nära
ledarskapet är likväl som kontroll något som i detta empiriska kapitel kommer vara föremål för
fördjupad redogörelse då de som begrepp är centrala. I vart fall kan genom nedanstående citat
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inläsas att Lisa och Adira upplever att områdeschefens uppdrag är att stötta, något de också
känner att områdeschefen gör. Sigrid och Gun uttalar inte ett sådant stöd utan redogör istället för
det svikna löftet om avlastning och menar att områdeschefen går verksamhetschefens ärenden.
Det är inte svårt att förstå att det finns en diffus bild av vad områdeschefens uppdrag är då
informationen som gått ut var att områdeschefen skulle avlasta dem i det dagliga operativa
arbetet. Då det inte sker väcks frågan om vad områdeschefen gör. Lisa och Adira lyfter i likhet
med Sara i verksamhetsområde vård att deras uppdrag upplevs som stöttande och nära. Elvy och
Klara ger uttryck för kontroll. Denna kontroll uttrycks möjligen som att det har blivit mer att
göra vilket Sigrid och Gun uttrycker.
Vi har en chef som är tillgänglig och nära. Jag känner att jag får ett stöd om jag behöver. (Lisa)

Lisa uppger att områdeschefen är både tillgänglig och nära vilket kan uttydas som ett nära
ledarskap som är på Lisas villkor vilket framkommer genom ett stöd om jag behöver. En kan
fråga sig om behov avgörs av Lisa eller hennes områdeschef, men meningen i sig och
helhetsintrycket är att det är Lisa som signalerar behovet därmed en faktor hon själv kontrollerar.
Det behöver dock inte innebära att stödet kan vara mer tvångsmässigt om områdeschefen
upplever att det finns ett behov. Lisas redogörelse om stöd på egna villkor harmoniserar med
Saras.
Ja alltså coachande och stöttande till oss enhetschefer, det är väl det jag upplever genom ”Kerstin”,
hon ger mig mycket stöd om jag behöver det […] Hon kommer mer bara och checkar av läget och
ser att allt flyter på. (Adira)

I Adiras resonemang vad avser områdeschefen uppdrag upplevs denne som både coachande och
stöttande vilket kan ses i ljuset av Saras redogörelse för områdeschefen som ett bollplank. Adira
menar att områdeschefen ger mycket stöd baserat på om hon behöver det. Här framkommer det
inte om det är på områdeschefens inrådan eller Adiras. Vad avser områdeschefens uppdrag i
övrigt menar Adira att områdeschefen kommer och checkar av läget vilket kan intolkas som
granskningsarbetet. Att granska enhetschefernas arbete kan betecknas som övervakning
(Foucault, 2003).
Områdeschefen skulle vara en avlastning för oss, jag upplever inte att dom avlastar oss, jag
upplever att jag fått mer att göra och det är en upplevelse jag delar med många andra. (Sigrid)

Sigrid relaterar till avlastningen som var avsedd för enhetschefer genom områdeschefen.
Områdeschefens uppdrag var enligt Sigrid att avlasta enhetschefen. Detta kan utläsas då hon
säger att områdeschefen skulle vara en avlastning för oss. Att områdescheferna varit en
avlastning dementeras då Sigrid efter konstaterande av deras uppdrag säger att jag upplever inte
att dom avlastar oss. Istället har områdeschefen enligt Sigrid tvärt emot det hon upplever är
deras ursprungliga uppgift skapat ytterligare arbete. Dels menar Sigrid att hon själv fått mer att
göra; jag upplever att jag fått mer att göra. Sigrid vill även poängtera att detta är hon inte ensam
om utan menar att hon delar erfarenheten med många andra.
Deras uppdrag är ju egentligen att vara någon slags dragspel mellan verksamhetschefen och oss då,
katten på råttan och råttan på repet. Jag har inte hört någon som känner att dom har blivit
avlastade på något sätt, det har ju blivit mer och mer hela tiden […] Jag förstår ju att
områdeschefen har krav på sig att ta in vissa saker. (Gun)

Guns resonemang speglar Sigrids resonemang, skillnaden är att det formuleras på skilda vis. Gun
inleder med att redogöra för sin upplevelse av områdeschefen uppdrag vilket liknas vid ett
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dragspel mellan verksamhetschef och oss. Dragspelet är att beteckna dels som områdeschefens
hierarkiska position samt deras informations och uppgifts hantering som sker växelvis mellan
verksamhetschef och enhetschef. Ordet oss relaterar till enhetscheferna. Hierarkin och
beslutsordningen återknyter till Guns uttryck; katten på råttan och råttan på repet. Där katten
kan liknas vid verksamhetschefen, råttan vid områdeschefen och repet betecknar enhetschefen.
Gun avslutar med att resonera om områdeschefens granskande agenda som återknyter till ett av
deras uppdrag. Att områdeschefen har krav på sig att ta in vissa saker. Arbetsuppgiften ta in
vissa saker, återknyter och tolkas som det arbete som avser att granska enhetschefens arbete.
Detta återknyter därmed även till upplevelsen av kontroll även om ordet inte alltid är formulerat
och uttalat. Områdeschefen kan tolkas som en organisationsfunktion som har en övervakande
agenda (Foucault, 1986).
De fackliga parternas redogörelse för områdeschefens uppdrag är ytterligare en färgklick på
paletten av beskrivningar. I överlag är det mycket stor spridning på vad områdeschefens uppdrag
egentligen är. Nedan följer de fackliga parternas beskrivning;
Uppdraget är väl att diskutera strategiska och övergripande frågor och det finns många frågor att
diskutera vad kan vi göra inom ramen för LSS eller Sol lagstiftningen, vad är vi skyldiga att göra
enligt kommunlagen och så vidare. (Milo)

Milos redogörelse för områdeschefens uppdrag kan utläsas med viss osäkerhet då Milo säger att
uppdraget är väl att… Detta kan inläsas som en kvalificerad chansning. Milo återger att
uppdraget är att diskutera strategiska och övergripande frågor. Ordet diskutera kan inläsas som
att arbetet sker i samråd med någon och strategiska och övergripande frågor tolkas som att
arbetet är allt annat än operativt. Därtill redogör Milo för att områdeschefens uppdrag har en
juridisk aspekt kopplad till verksamheten.
Den jag haft mest kontakt ja dennes uppdrag är ju mer att vara ett mentalt stöd och hjälpa till i
prioriteringsfrågor och hjälpa till rent operativt. (Astrid)

Astrid förklarar områdeschefens uppdrag utifrån den områdeschef som hon haft mest kontakt
med genom att relatera till hur hon upplever dennes uppdrag. Vilket Astrid tolkar som ett mentalt
stöd och hjälpa till i prioriteringsfrågor samt vara behjälplig rent operativt. Denna redogörelse
för områdeschefens uppdrag står i stark kontrast till Milos redogörelse. Milo uttyder
områdeschefens uppdrag som i huvudsak strategiskt medan Astrid vittnar om en i det närmast
operativt hållen linje. Det skall dock konstateras att Astrid poängterar att hon relaterar sin
uppfattning vad avser uppdraget på den områdeschef hon haft mest kontakt med.
Den dominerande linjen bland informanterna är att uppdraget innebär att stödja enhetschefer.
Facklig part skiljer sig från varandra därtill från övriga. Det kan konstateras att det finns en
oklarhet vad som ingår i uppdraget vilket kan förstås genom mellanchefen i överlag inte lätt låter
sig förklaras (Thomas & Linstead, 2002).
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Figur 4 översikt av informanternas beskrivning av områdeschefens uppdrag.

6.1.4 VAD OMRÅDESCHEFEN INNEBURIT
Vad har det nya chefsledet; områdeschefen inneburit för verksamheten enligt dem själva,
verksamhetschef, enhetschef och facklig part? Då diskussionen förs om vad områdeschefen gjort
i verksamheten avser det även till vad de inte gjort. Inneburit för verksamheten anknyter
möjligen till; vilket eftermäle har områdescheferna lämnat men inte nödvändigtvis. Det som
önskas vaskas fram anknyter till dels vad informanterna uttrycker, därmed kommer det mer eller
mindre konkreta utsagor. Flertalet parter menar att områdescheferna som i skrivandets stund
varit verksamma i lite drygt 16 månader befinner sig i en introduktionsfas och inte rättvist kan
bedömas i detta läge. Tidiga avtryck är dock av värde och rymmer sociala aspekter som med
tiden förändras innan betingelser förändras till en välkänd vardag och det nya blivit till historia.
Då informanterna resonerar om vad det nya chefsledet inneburit för Socialförvaltningen finns
mellan de olika chefsleden och facklig part olika perspektiv. Vardera chefsled och facklig part
ger sin beskrivning av vad chefsledet tillfört förvaltningen. Verksamhetscheferna känner att
behovet av det nära ledarskapet som fanns före tillsättning har fyllts, därtill känner
verksamhetscheferna att de först nu kan arbeta med strategiska frågor. Både Lena och Mona ger
också uttryck att det dock är för tidigt att utvärdera områdeschefen i ett sådant tidigt skede.
Verksamhetscheferna ser bara fördelar med områdeschefen och som nämnts är
beröringspunkterna att de blivit frigjorda från den operativa arbetsbelastningen och direkta
ansvar till stora chefsgrupper. Därtill att de fått utrymme att arbeta med strategiska frågor.
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Vi kan lägga krut på de viktiga sakerna som vi faktiskt skall jobba med det ger mig också möjlighet
att jobba strategiskt som är mitt uppdrag […] Jag känner att nu får jag tid för mitt uppdrag. Förut
tyckte jag att vi bara sprang. Enhetschefen har ett närmare stöd idag. (Lena)

Lena menar att områdeschefens bidrar med att frigöra tid för verksamhetschefens uppdrag, då
främst den strategiska aspekten av arbetet. Tidigare fick Lena i egenskap av verksamhetschef på
bästa sätt balansera den strategiska och operativa aspekten av sitt arbete. Nu menar Lena att hon
kan lägga krut på de viktiga sakerna. Dessa saker torde handla mer om framåtblickande och
översiktligt arbete än att gå in i vardera enhetschefens operativa arbete. Lena redogör för hur det
var tidigare då hon upplevde att vi bara sprang. Hon som verksamhetschef fick med andra ord
aldrig tid för arbetet och arbetsbelastningen var hög.
Man har fått en möjlighet att få mer stöd ute i verksamheten vilket gör att jag kan jobba mycket mer
strategisk. Jag kan sätta mig ner och fundera hur ska vi jobba med exempelvis titulaturarbetet.
(Mona)

Mona säger indirekt att enhetscheferna har fått mer stöd ute i verksamheten detta stöd tolkas som
att områdescheferna arbetar nära enhetscheferna med det nära ledarskapet. Vidare ser hon vad
områdeschefen inneburit för henne i egenskap av verksamhetschef. Genom att områdeschefen tar
tag i arbetet med enhetschef kan hon arbeta mycket mer strategisk. Mona exemplifierar även
nämnda arbete genom att ange titulaturarbete. Ett arbete som innebär att nya befattningsnivåer på
sikt skall implementeras bland verksamhetens baspersonal. Ett arbete som i dagsläget är i
planeringsfas och högst strategiskt.
Områdeschefernas redogörelse för vad de inneburit för verksamheten skulle kanske av somliga
tolkas som ointressant då de beskriver sitt eget värv och vad de själva gjort i verksamheten.
Betraktaren skulle kunna se sådan redogörelse som partisk. Vad områdeschefen inneburit, torde
vara viktig beröringspunkt då den indikerar på områdeschefens värde i verksamheten. Att inte
lyfta områdeschefernas redogörelse skulle innebära att deras röst förvägras. Det vore därtill ett
brott mot tidigare empiriska struktur att plötsligt förvägra en parts röst.
Det som framkommer i områdeschefernas utsago visar på att bland områdeschefer i
verksamhetsområde vård är det ekonomin som är det mest konkreta bidraget till verksamheten.
Vidare trycks även på coachning i ledningsrollen som ett inslag som återknyter till kundnyttan.
Maj menar genom coachning i ledningsrollen avser det att nå ner till kund. Fatima ger också
uttryck för pågående arbete med kundnyttan. Ekonomin som beröringspunkt framkommer inte
bland områdeschefer i verksamhetsområde stöd där är beröringspunkten istället det nära
ledarskapet. Tre av informanterna trycker på det nära ledarskapet som ett bidrag av deras
tillkomst. Kim menar att de i egenskap av områdeschef kan nå ett större djup än vad som tidigare
kunnat göras men menar att det är för tidigt att utvärdera deras insatts i förvaltningen då det är
först nu som de kan formulera egna frågor. Kerstins redogörelse är mer löst formulerat och kan
uttolkas som att tillsättningen varit ett positivt inslag som förbättrat verksamheten avsevärt men
vad det är kan inte uttolkas.
Vi handleder person innan de hamnar på kundnivå, att våga ta beslut eller att vara modig, det skall
gå genom flera personer. Det skall gå genom chefen till undersköterskan, det är ju kundnyttan vi
jobbar mot. […] Man har ju tidigare inte kunnat tränga ner på djupet som vi gör nu, det är ju första
året som vi har ekonomin i land. (Maj)

Maj menar att uppdragets kärna är kundnyttan och att områdeschefen handleder enhetschefen
grundat på kundnyttan. Maj redogör för den psykosociala och coachande inslaget som
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verksamhetschefen utövar på enhetschefen vilket kan utläsas genom handleder och att våga ta
beslut vidare att vara modig. Maj redogör också för områdeschefens indirekta inverkan på
kärnverksamheten vilket sker genom att det skall gå genom flera personer. Mer preciseras sker
det genom chefen till undersköterskan. Maj visar på ett helhetsperspektiv hennes roll som
områdeschef inom Socialförvaltningen. Därutöver ger hon ett konkret exempel på vad
områdeschefen utfört genom att få ekonomin i land. Då det är första året som det sker och
områdeschefen verkat för detta finns därmed också konkreta exempel på områdeschefens värv.
Ekonomin är mycket mer stabil nu än vad den var förr. Den var ju tidigare hyfsat stabil men jag vill
säga att den är väldigt stabil nu […] Ekonomin har vi fått på fötter väldigt stabilt men det är ju
kvalité mot kund, det är ju där man vill öka nöjdheten. (Fatima)

Fatima som är från samma verksamhetsområde som Maj uppger att ekonomin är på fötter vilket
konkretiseras som väldigt stabilt. Det som Fatima utrycker som ett förbättringsområde är att
erhålla kvalité mot kund. Något som Fatimas kollega redogör för genom att indirekt påverka
kärnverksamheten genom att coacha enhetschefen.
Idag är det lättare att få ett nära ledarskap […] Jag tittar utifrån hur jag leder mina chefer så får de
ju en väldigt närvarande chef och ledare, jag följer ju upp varje enskild enhetschef, egen kontroll
[…] Jag kan också fånga upp det viktiga och kunna ge dem återkoppling. (Linda)

Linda återger att det nu är lättare att få ett nära ledarskap. Det som uttolkas av detta är att då
områdeschefen tillträtt så är denna en mer närvarande chef som har möjligheten och
förutsättningarna att utöva ett nära ledarskap gentemot enhetscheferna. Därefter ger Linda en
återgivning hur hon i egenskap av områdeschef arbetar med det nära ledarskapet. Linda säger
utifrån hur jag leder mina chefer så får de ju en väldigt närvarande chef. Denna närhet baserar
Linda på att hon följer upp varje enskild enhetschef. Vidare menar Linda att hon kan fånga upp
det viktiga och därmed ge dem återkoppling. Att det är Linda som söker kontakt och avgör vad
som är viktigt och/eller att hon i konsensus med enhetschefen kommer fram till vilka
beröringspunkter som är mest centrala framgår inte. Det områdeschefen bidragit med baserat på
Lindas redogörelse är ett nära ledarskap. Denna närhet och återkoppling är mycket komplex. Den
skall avvägas och kan sannolikt också upplevas som ett kontrollinslag, det är dock osagt att det
finns sådana upplevelser i Lindas område.
Jämfört med hur det var för ett år sedan så har det blivit mycket bättre, jag skulle säga att det är
hundra procent mycket bättre. (Kerstin)

Kerstin menar att områdeschefen bidragit med stora förändringar sedan tillsättning däremot är
det mycket vagt vad dessa förändringar är utifrån hennes redogörelse. Kerstin inleder med att
göra en tidskontrastering genom att säga jämfört med hur det var för ett år sedan. Därefter menar
hon att det blivit mycket bättre. En kan anta att Kerstin menar att detta är områdeschefens
förtjänst och att områdeschefen bidragit till att det blivit hundra procent mycket bättre. Det som
blivit bättre kan antas vara Socialförvaltningens delområden i sin helhet. Dock vad det är som
blivit bättre konkretiseras inte eller med vilka medel som det blivit bättre. Resonemanget tolkas
som undflyende (Fairclough, 1995b). Områdeschefen i sig kan inte antas vara ett medel till
förbättring utan måste vara innehållet i områdeschefens uppdrag som bidragit till förändring.
Dock finns inga konkreta exempel därmed är det vagt vad områdeschefen inneburit för
Socialförvaltningen.
Vi kan ju behandla komplexa frågor eftersom att vi hanterar en mindre grupp […] Jag har stor
frihet att var med och utveckla området. (Kim)
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Kim redogör för att vi kan ju behandla komplexa frågor. Vi återknyter till områdeschefen som
yrkesgrupp. Möjligheten att behandla komplexa frågor har enligt Kim att göra med att de i
egenskap av områdeschef kan hantera en mindre grupp. Detta skall ses i ljuset av
verksamhetschefen som hanterade samtliga enhetschefer från skilda delområdet. Det Kim
indirekt menar är att verksamhetschefen med den stora andelen enhetschefer inte hade tid och
möjlighet att hantera djupare och mer flerdelade frågor som områdeschefen nu har möjlighet till.
Enhetscheferna får ju ett närmare ledarskap helt enkelt […] Vi hinner verkställa mer alltså, fått
mera handlingsplaner och fått en annan struktur. (Anna)

Anna redogör i likhet med Linda för ett nära ledarskap. Då Anna säger att Vi hinner verkställa
mer alltså så skall det sättas i relation till hur det var tidigare då verksamhetschefen skulle vara
den verkställande. Detta resonemang kan också antas harmonisera med Kims redogörelse för hur
områdeschefen öppnat uppmöjlighet till att mer komplexa frågorställningar kan lyftas.
Enhetscheferna uttrycker att deras arbetsuppgifter inte ändrats sedan områdeschefens tillkomst,
flertalet enhetschefer understryker att de på eget villkor har fått ett nära ledarskap. Det nära
ledarskapet betraktas som något positivt. Däremot uttrycker enhetscheferna att även om deras
arbetsuppgifter inte har förändrats har det fått en ökat arbetsbelastning och detta kopplas också
till att det känner sig kontrollerade. Kontrollen som upplevs kan utifrån Elvys redogörelse
kopplas till att det finns en agenda att arbeta likvärdigt i verksamheten (Foucault 1986). Sara
menar att områdescheferna är nya och det tar tid att hitta sin roll vilket också kan utläsas av en av
områdeschefernas Kim utsago som också påtalas av verksamhetschefen Mona.
Det är ju verksamhetschefen, det var inte svårare att få kontakt med henne, hon var duktig på att
svara på mail och frågor, det är ju ett led till det är det ju. Nu är det ju inte ”Lena” utan
områdeschefernas som träffar enhetscheferna och då blir det olika information […] Jag gör ju
samma saker som jag gjorde innan. (Klara)

Klara drar sig till minnes att det inte svårare att få kontakt med verksamhetschefen före
tillsättningen av verksamhetschefen. Att verksamhetschefen var duktig på att svar på mail och
frågor. En tolkning kan göras av det som inte sägs och uttalas vilket är verksamhetschefens
fysiska närvaro med andra ord en närvarande chef mellan fyra ögon. Vidare ger Klara uttryck för
en disharmoni som tillkommit sedan områdeschefen tillträde. Detta baseras på det klara uttrycker
som olika information. Detta bottnar i att verksamhetschefen tidigare hade ett möte med
verksamhetens samtliga enhetschefer. Då områdeschefen tillträde i verksamhetsområdet var de
två till antalet och fick vardera hälften av områdets enhetschefer att leda. Två områdeschefer
innebar också två separata möten istället för ett möte som fallet var då verksamhetschefen var
enhetschefernas närmsta chef. Då mötesprotokollen som letts av respektive områdeschef
granskades av enhetscheferna uppmärksammades skillnader i innehållet även om
områdescheferna varit samsynta. Klara menar att hennes arbetsuppgifter är oförändrade och att
hon gör ju samma saker. Hennes arbetsuppgifter har inte ändrats sedan områdeschefen tillträde.
Jag har som inte sett någon förändring. De har ju försökt att hitta sin roll, det förstår man ju det är
ju en inkörningsperiod […] Jag känner att jag har stöd av områdescheferna och att de är
lättillgängliga. Jag får ju ett nära ledarskap och det är ju så individuellt vad man har behov av.
(Sara)

Sara menar att hon inte sett någon förändring. Vilket återknyter till vad områdescheferna bidragit
med. Vidare menar Sara att områdescheferna försökt hitta sin roll och att det är en
inkörningsperiod. Det som kan utläsas av det är att en kan inte förvänta sig något ännu av
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områdescheferna då de fortfarande är att beteckna som introducerande. Däremot kan det inläsas
att Sara ändå har upplevt en förändring även om hon inte ger uttryck för det initialt. Då Sara
säger att hon får ju ett nära ledarskap så är det också att beteckna som vad områdeschefen
bidragit med.
Det känns som att vi alla jobbar med samma saker, likvärdigt på något sätt […] Det har blivit mer
struktur så känns det. Tidigare har man ju jobbat med samma saker men det har inte varit på samma
sätt lika uttalat. Många upplever ju att de är mer kontrollerade. (Elvy)

Elvy ger uttryck för att vi alla jobbar med samma saker och menar vidare att det är likvärdigt att
det blivit mer struktur. Denna ökade likhet visar på att enhetscheferna jobbar mer efter samma
struktur och linje idag vilket Elvy menar är områdeschefens bidrag till verksamheten. Elvy ger
uttryck för att linjen tidigare var att arbeta på samma sätt men att det inte var lika uttalat. Detta
kan återknyta till att verksamhetschefen inte tidigare kunde räcka till för enhetscheferna, genom
områdeschefen kan de nu staga upp verksamheten bland enhetscheferna. Elvy ger uttryck för att
många upplever ju att de är mer kontrollerade. Den grupp som det relaterar till är
enhetscheferna som genom områdescheferna granskande agenda känner att de är kontrollerade.
En organisationsförändring är inte sällan friktionsfri och kan vara ett resultat av bristande
kommunikation. Vidare kan det också vara inslag som går emot egna intressen (Abrahamsson
och Andersen, 2005).
Det har blivit mer administration men känner ändå att jag har fått ett nära ledarskap och det är väl
den största skillnaden. (Lisa)

Lisa säger att det har blivit mer administration. Detta kan ställas i kontrast till Elvy och Sara som
menar att deras arbetsuppgifter är att beteckna som oförändrade. Sedan områdeschefens
granskande arbete har enhetscheferna inte något annat val än att genomföra de arbetsuppgifter
som de är ålagda att göra. Det ökade administrativa trycket kan också utläsas i att enhetschefen
måste vara mer noggrann i dokumentationen. För om inga ökade arbetsuppgifter tillkommit så
kan den ökade administrationen förstås genom att tidigare befintlig administration numera
granskas till skillnad från för.
Ja, jag tycker jag har fått mer att göra men jag har ändå fått en bättre kommunikation med min
närmaste chef över mig. (Sigrid)

Sigrid ger i likhet med Lisa uttryck för att hon fått mer att göra. Detta kan belysas med samma
resonemang som den ökade administrationen som Lisa gav uttryck för. Ställer en det i
motsattsförhållande till att inga arbetsuppgifter tillkommit så är det ökade trycket baserat på att
tidigare uppgifter granskas och därmed sätts under övervakning. Då varken Sigrid eller Lisa ger
uttryck eller säger vad det ökade arbetet inneburit kan det heller inte tolkas på annat sätt. Det
osagda säger något om det i detta fall återknyter till områdeschefens granskningsarbete. Sigrid
ger uttryck för att hon fått en bättre kommunikation med närmaste chef. Detta kan tolkas som att
hon kommer bättre överens med områdeschefen än med verksamhetschefen det kan också tolkas
som att hon har en tätare kontakt med områdeschefen. I detta fall tolkas en bättre kommunikation
som att interaktionen med närmaste chef det vill säga områdeschefen har blivit tätare än vad den
var när verksamhetschefen var närmaste chef.
Det kommer fler direktiv än vad det gjorde för och administrationen. Det här med administrationen
det är ju det områdescheferna skulle ta. Det blev inte riktigt så. (Gun)
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Gun återknyter till administrationen och vad som tidigare utlovats innan områdeschefens
tillsättning. Gun menar att det kommer fler direktiv än vad det gjorde för. Vad dessa direktiv
skulle vara mer specifikt är osagt och tolkningen av fler direktiv återknyter till områdeschefens
granskningsarbete av det arbete som ändå skulle göras innan. Gun ger uttryck för det här med
administrationen vilket Gun menar var något områdescheferna skulle ta. Undertonen i Guns
resonemang är att hon känner sig sviken. Vad avser enhetscheferna utlovade avlastning
summerar Gun faktum att det inte blev riktigt så. Abrahamsson och Andersen (2005) menar att
motståndet inte sällan baseras på brister i kommunikation.
Jag upplever att jag har tätare kontakt med min närmaste chef men det är ju jag som väljer det […]
Det är lättare att följa med och uppdatera sig på utvecklingsfrågor. Jag gör ju exakt lika mycket och
mer därtill som innan områdeschefen, det har ju inte blivit direkt förändring på arbetsuppgifterna.
(Adira)

Adira ger uttryck för att områdescheferna bidragit med en tätare kontakt på hennes egna villkor.
Adira säger det är ju jag som väljer det. Enhetschefens mått av coachande insatts från
områdeschefen har som tidigare nämnts kunnat regleras av enhetschefen själv. Detta
harmoniserar med verksamhetschefen Mona som menar att stödet gentemot enhetschef måste
kunna regleras och sättas in där det bäst behövs. Konsekvensen av ett påtvingat stöd är känslan
av övervakning. Adiras resonemang rymmer en paradox vilket tar sig uttryck då Adira säger jag
gör ju exakt lika mycket och mer därtill som innan områdeschefen. Tolkningen av detta är att
arbetsbelastningen i vart fall inte blivit mindre sedan områdeschefen tillträde men att
arbetsuppgifterna är oförändrade. De oförändrade arbetsuppgifterna kan utläsas av citatets sista
mening. Enhetschefen påverkas av de nya strukturerna där ett nära ledarskap kan förstås som en
disciplineringsteknik (Beronius, 1986).
Från fackligt håll höjs tongångarna. Det som områdescheferna bidrag med till verksamheten är
ett merarbete och därtill något som försämrat arbetsmiljön blandenhetschefer. Områdeschefen
beskrivs dels som en kraft som gör verksamheten mer seg därtill att de inte förmår vara ett stöd
till chefer som är i behov av det. Det arbetsmiljömässiga problematiken som en facklig part lastar
områdescheferna för är det upplevda kontrollen samt att de känner sig hämmade. Samtalen till
facklig part har ökat i områdeschefsrelaterade ärenden. Detta signalerar att det inom
förvaltningen finns en återkommande beröringspunkt som bottnar i kontrollfrågan som i viss
utsträckning figurerar i informanternas redogörelse.
Frågorna i verksamheten tar ju enormt mycket längre tid, det blir besked och kontra besked. Olika
önskemål och intressen. De kan ju inte hålla på att dutta i detaljfrågor man måste ge ramar vara det
där stödet då det är en väldigt ojämn kvalité på enhetscheferna. (Milo)

Milo menar att sedan områdeschefens tillsättning har det resulterat i att frågorna tar ju enormt
mycket längre tid vilket Milo menar kan härledas till konkurrerande önskemål och intressen.
Chefsledet områdeschef upplevs som en bromskloss i det dagliga arbetet, detta då Milo menar att
områdeschefen skall dutta i detaljfrågor. Det kan utläsas att Milo menar att de skall ha åsikter
om saker som egentligen kan lösas av enhetschefen själv som därtill skall få utrymme att hantera
sakförhållandet för egen del. Vidare menar Milo att områdeschefen skall ge ramar. Vilket kan
utläsas som vilka riktlinjer enhetschefen kan förhålla sig till. Milo ger uttryck för att det bland
enhetschefer finns en ojämn kvalité. Ojämn kvalité tolkas som att det finns starka och svaga
chefer, vilket också kan förstås i verksamhetschefen Monas resonemang om att stödet skall riktas
till där det bäst behövs.
78

Förändringen är att enhetscheferna mår helt klart sämre, de känner sig vingklippt, man upplever att
man har mer kontrollfunktioner. Enhetscheferna hör av sig det har de inte gjort förut. Nu är det
väldigt mycket kontakt med enhetschefer. De signalerar att deras roll har förändrats till det sämre.
Främst är de att de känner sig kontrollerade. De upplever att de har fått mer att göra. (Astrid)

Astrid redogör för att förändringen är att enhetscheferna mår helt klart sämre. Detta bottnar
enligt Astrid främst att enhetscheferna upplever att de är kontrollerade och att det har blivit mer
kontrollfunktioner. Dessa kontrollfunktioner återknyter till områdeschefernas granskande
arbetsuppgift. Varpå Astrid uttrycker att de har fått mer att göra. Det Astrid låter vara osagt är
specificeringen av vilken eller vilka uppgifter som ökat, vilket väcker mer frågor än klarhet
(Fairclough, 1992). Men vad som kan uttolkas är att enhetschefens sedan tidigare ålagda
arbetsuppgifter numera granskas. Att områdeschefen känner sig vingklippt relaterar till
kontrollfunktionen.
Det kan konstateras att det mellan informanterna finns diskrepanser och likheter. Det som tycks
genomgående rakt genom alla chefsled är att det finns möjlighet till ett nära ledarskap. Dock
delas inte denna erfarenhet av facklig part. Vidare lyfts bland enhetschef och facklig part
upplevelsen av kontroll. Den enda part som känner att arbetsbelastningen stabiliserats efter
önskemål är verksamhetschefen. Ingen av enhetschefer ger utryck för att det skulle ha blivit
avlastade. Detta är också en beröringspunkt som lyfts av facklig part. Bland facklig part talas
även om att enhetschefens mandat blivit mer begränsat sedan områdeschefen tillträde.
För att enklare kunna överblicka de skilda beskrivningarna av vad områdeschefen tillfört
verksamheten kommer huvuddrag av respektive informants beskrivning av vad områdeschefen
tillfört redovisas i likhet med föregående figur. För att ytterligare kunna se om det finns likheter i
svaren kommer deras svar kopplas samman för att därigenom se om någon erfarenhet dominerar
i utsagan om vad områdeschefen inneburit för verksamheten.
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Figur 5 översikt av informanternas beskrivning av vad områdeschefens inneburit för
verksamheten.

6.2 DET NÄRA LEDARSKAPET
I informanternas utsagor återkommer det nära ledarskapet, ibland uttalat, ibland formulerat utan
att det omnämns men innebörden återknyter till det nära ledarskapet. En annan språklig
formulering som är synonymt med det nära ledarskapet är; stötta enhetschefen eller finnas till där
ute och med återkoppling till stöd för första linjens chef det vill säga enhetschefen. Nedanstående
citat ger från olika perspektiv formuleringar som kan samlas under begreppet nära ledarskap.
att inte kunna vara den chefen som kan vara nära och stötta enhetschefen blev inte optimalt för mig
[…] de ska stötta chefen och finnas där så att enhetscheferna skall kunna få chefsstöd och få snabb
kontakt. (Lena)

Lena menar att hon i egenskap av verksamhetschef inte kunde finnas till på det sätt hon kunnat
önska. Lena menar att det inte blev optimalt. Lena menar att områdeschefen skall kunna stötta
chefen och finnas där. Det nära ledarskapet kopplas samman med områdeschefen som har
möjlighet att kunna finnas till.
Det här med nära ledarskap, vi skall vara nära medarbetarna, vad innebär det, det är väldigt
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luddigt […] Jag får ju ett nära ledarskap och det där är ju så individuellt vad man har behov av.
(Sara)

Sara lyfter nära ledarskap som koncept i relation till sin egen roll som enhetschef gentemot sina
underställda medarbetare det vill säga baspersonalen som arbetar närmast kund. Det nära
ledarskapet är därmed inte att beteckna som något förbehållet områdeschefen. Utan kan ses
utifrån samtliga chefsled. Sara menar att innebörden av att vara nära medarbetaren är luddigt.
Det finns därmed inget konkretiserat vad det nära ledarskapet är även om det låter bra. Sara
menar likväl som sina chefskollegor på alla nivåer att stödet skall anpassas där det behövs. Sara
menar att hon får ett nära ledarskap och att behovet av nära ledarskap är individuellt.
De skulle vara en stödfunktion. Jag tror inte man tänkte att de skulle bli mer arbetsuppgifter utan
tvärt om, nu skulle det underlätta. Astrid

Astrid återknyter till den arbetsbelastning som har utrycks bland enhetscheferna och menar att
områdeschefen egentliga uppdrag var att de skulle vara en stödfunktion. Stödfunktionen torde
återknyta till den utlovade administrativa avlastningen. För stödfunktion kan i annat fall utläsas i
möjligheten till ett nära ledarskap som erbjuds. Stöd i personalärenden, stöd i ledningsfrågor.
Stöd i om du fyller i dina styrkort rätt. Astrid uttrycker även jag tror inte man tänkte att de skulle
bli mer arbetsuppgifter. Det fanns en förväntan eller i vart fall en förhoppning om avlastning
genom områdeschefen att nu skulle det underlätta. Det som låter sig vara osagt är vilka
arbetsuppgifter som tillkommit.
Det nära ledarskapet återknyter till tillgängligheten, en synlig och tydlig chef (Gjerde, 2012). Det
uttalades både i utsagorna om hur det var före tillsättningen av det nya chefsledet och
introduktionen och hur det ser ut idag. Den fackliga representanten Astrid återknyter till en för
verksamheten nödvändigt stödfunktion som uteblev och menar att det har blivit mer arbete.
Merarbetet tycks vara ökat administrativt tryck vilket lyfts av bland annat Lisa och Sigrid som
trots upplevelsen av ökat tryck känner ett nära ledarskap. Då Lisa och Sigrid på skilda håll
resonerar om sin arbetssituation sedan områdeschefen tillträtt ger de följande redogörelse;
Mer krav, men även närmare chefsstöd […] Lite mer krav faktiskt, det är ju mer uppföljning…
(Lisa)

Lisa menar att områdeschefen förvisso resulterat i ett nära chefsstöd. Kraven återknyter i Lisas
utsago till uppföljningen, inledningsvis säger hon att det är mer krav varpå hon säger att det är
lite mer krav. Lite mer krav kan utläsas som att kravet i sig är inte något som är att beteckna som
någon större skillnad än vad det var tidigare. De upplevda kraven återkopplar till uppföljning
som kan förstås genom områdeschefens granskning av enhetschefernas arbete.
Områdeschefen skulle vara en avlastning för oss, jag upplever inte att de avlastar oss. Det är en
upplevelse som jag delar med många andra. Det finns ju många fördelar, jag har en bra kontakt
med min områdeschef det tycker jag. Det tycker jag är bra, en närmare chef. (Sigrid)

Sigrid återkommer till att områdeschefen skulle vara en avlastning för dem som enhetschefer
varpå hon säger att hon inte känner sig avlastad. Den avlastning som Sigrid relaterar till är den
administrativa avlastningen. Det har tidigare konstaterats bland områdeschefer att den
avlastningen aldrig var förankrad och områdescheferna aldrig jobbade efter devisen att avlasta
enhetschefen administrativt. Dock menar Sigrid att hon inte var ensam i resonemanget om den
utlovade avlastningen som aldrig kom. Sigrid menar att hon delar den upplevelsen med många
andra. De många andra tolkas som andra enhetschefer.
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Någonstans på vägen har det nära ledarskapet tillika att vara stöttande formulerats eller i
efterhand omformulerats som att stödet skulle vara en administrativ avlastning, primärt
administrativt, därtill skulle också områdeschefen täcka upp vid frånvaro. Genom Larsson (2008)
anas ett behov av avlastning för första linjens chef som inte sällan har högt tryck från flera
fronter. Det är en beskrivning som rimmar illa med förförståelsen av en överställd chefs
arbetsbeskrivning. Orden som kopplas är; Stötta, coacha, finnas till och avlasta. Det sista ordet
återknyter direkt till myten om administrativ avlastning.
Avlastningen avser utifrån verksamhetschefer och områdeschefer istället ett stöd i
ledningsfunktionen. Sigrid uttrycker att under informationen inför tillträde fick alla enhetschefer
höra att de skulle avlastas, frågan restes vem skulle avlastas. Primärt skulle enhetscheferna
avlastas blev svaret. Det framkommer under informationsmötet att nu skall enhetscheferna
erhålla avlastning. Det sprider sig mellan enhetscheferna att den tilltänkta avlastningen de skulle
erhålla var administrativt.
Då enhetscheferna blir varse att de skall avlastas är det inledningsvis lite oklart vad denna
avlastning skall innebära. Då administrationen blir fastslaget som avlastningsfokus spekulerar
enhetscheferna vilka aspekter av administrationen som de vill lämna ifrån sig till områdeschefen.
Gun formulerar det på följande sätt;
Det var ju mycket det här med att vi skulle bli mer avlastade, att vi skulle kunna lasta av mer
administrativt till områdeschefen och vi resonerade också om detta vad skulle vi i så fall lämna ifrån
oss […]Då tänkte jag då lämnar jag över mer ekonomi och mer kring löner. (Gun)

Gun återger turerna angående avlastningen och går specifikt in på vilken avlastnings som avses
vilket är den administrativa. Då Gun nämner att vi resonerade också om detta vad skulle vi i så
fall lämna ifrån oss. Därmed tycks det ha funnits diskussioner om att kunna skräddarsy den
administrativa avlastningen Gun ger uttryck för vilket område hon ville bli av med; ekonomi och
löner. Områdeschefen kan utifrån det administrativa avlastningslöftet därmed liknas vid en
skottkärra där tunga uppgifter kan lastas vilket gör arbetet enklare för den redan belastade
enhetschefen. Genom McKenna och Beech (2008) resonemang skulle den administrativa
avlastningen kunna betraktas som ett organisationsutvecklande inslag.
Avlastning kan förstås som stöd och stötta men har mindre koppling till det nära ledarskapet.
Stöd och stötta har dock en närmare koppling till nära ledarskap. Avlastning kan förstås som nära
ledarskap om det exempelvis uttalas som avlastning i ledningsrollen, eller avlastning i
chefsfrågor. En administrativ avlastning reser då frågan vem är chef till vem?

Avlastning

Stöd/Stötta

Figur 6
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Nära ledarskap

Ovan nämnda begrepp är näst efter ordet områdeschef de mest frekvent använda ordet då
områdeschefen diskuteras därmed är det ett centrala och sammanlänkade begrepp (Fairclough,
1992). Orden; avlastning, stöd/stötta, nära ledarskap är uttalade eller av informanter beskrivna på
ett sådant sätt att de faller innanför ramen för de tre begreppen ovan. Dessa ord återknyter till
områdeschefen egentliga meningar som har en tydlig koppling till uppdraget som de tolkas av
informanterna. Är det inte själva uppdraget är det i vart fall i stark förankring till områdeschefen.
Då verksamhetschefer och enhetschefer samt fackliga parter relaterar till hur det var före
tillsättning är den återkommande känslan att det fanns ett tomrum och vakuum mellan
verksamhetschef och enhetschef. Hur detta vakuum skulle fyllas var inte helt klart då
diskussionen fördes. Det som de flesta var klara på var att det skulle finnas ett nära ledarskap då
verksamhetschefen inte kan finnas till för alla.
Fackets syn på detta ger en annan infallsvinkel. Den fackliga parten menar att områdeschefen
inte var den mest pedagogiska lösningen för det nära ledarskapet. Ett nära ledarskap skulle kunna
upprättas genom biträdande verksamhetschefer som skulle kunna fungera som en reproducerat
verksamhetschef. En sådan lösning skulle enligt Astrid orsaka mindre motstånd än vad det blivit
genom områdeschefen. Enhetscheferna skulle känna igen sig med verksamhetschefen. Enligt
Astrid är områdeschefen en hierarkisk konstruktion. Dessa konstruktioner blir färdvägar för
makten och där det finns makt finns också opposition mot makten (Foucault, 1982). Även Milo
menar att det är en återgång i tiden till ett feodalsamhälle och relaterar detta till ett hierarkiskt
bygge som inte bådar gått för verksamheten. Facket menar att det inte kan bli ett nära ledarskap
gentemot de mer seniora enhetschefer då de hierarkisk degraderats.
Ett nära ledarskap kan sannolikt vara mer naturligt och avspänt då det riktas mot nya chefer
yttrar både verksamhetschefer, områdeschefer och enhetschefer. Detta kan tolkas och återknyta
till Monas resonemang om att den med trettio år i branschen inte behöver samma stöd som den
som är ny och inget känner till av verksamheten.

6.3 KONTROLL OCH MOTSTÅND
I informanternas redogörelse återkommer frekvent upplevelsen av kontroll och uttrycket för det
kan inläsas som motstånd även om det inte alltid är uttalat. Motståndets mest uppenbara
verkningssätt är att signalera att områdeschefens arbete föder en känsla av att vara kontrollerad
och att den redovisning av material som områdeschefen kräver genererar extra arbete.
Motståndet visar sig också genom vad som bland enhetschefer tolkas som ett sviket löfte vad
avser administrativ avlastning. Då enhetscheferna nämner den administrativa avlastningen
nämner de även att det blivit mer arbete sedan områdescheferna tillträde. Områdescheferna
menar i överlag att de aldrig förstått eller sett denna administrativa avlastning som en primär
arbetsuppgift. Denna administrativa avlastning som enhetscheferna ofta återkommer till tolkas
bland områdescheferna som en sorts kommunikationsbrist.
Det har funnits någon form av förhoppning, förväntan och om att en områdeschef skall komma och
ta över uppgifter från enhetschefer och att de då skulle bli avlastade. Någonstans i förankringen i
organisationsförändringen har vi inte lyckats att förmedla hur det skall se ut i praktiken. (Linda)

Linda resonerar angående den administrativa avlastningen som att det bland enhetscheferna var
någon form av förhoppning, förväntan. Tolkningen av detta var att de ville tro det. Vad som kan
konstatera är att det grundar sig på en faktainsamling bland enhetscheferna. Vilket Linda menar
83

är brist i förankringen av hur det skall se ut i praktiken. Det kan vara en kommunikationsbrist
som generar motståndet (Abrahamsson och Andersson, 2005). Det finns dock en svårighet i att
tro att verksamheten medvetet skulle gå och dra en lögn för enhetschefer för att få dem med på
implementeringen av ett nytt chefsled. Det är även svårt att tro att givna riktlinjer för
områdeschefen feltolkas så kraftigt baserat på någon form av förhoppning. Det skulle kunna vara
så att områdeschefens uppdragsbeskrivning, vad de skulle göra, inte var helt färdigt. Om
områdeschefens yrkesroll förmedlas då områdeschefen som realitet var en ofärdig
skrivbordsprodukt kan deras innehåll hinna ändras innan det chefsledet är redo för
implementering. En organisatorisk ovetskap vad avser avlastning, stöd och nära ledarskap och
vad som vilar i dess innehåll kan resultera i kognitiva fällor.
Vad är kontroll och hur kan den tolkas i det empiriska materialet? Kontroll återknyter i denna
studie att enhetscheferna måste visa att de arbetat efter styrkorten och fört in sina data efter
önskade riktlinjer.
Det jag har fått till mig är att de ser det som en kontrollfunktion. Med det är inte en kontrollfunktion
utan en uppföljningsfunktion av styrkortsarbetet. Att man har ekonomin i balans, att man har en god
arbetsmiljö. De jobbar på uppdrag av mig och på uppdrag av socialnämnden det får man inte
glömma. (Lena)

Lena uttrycker hennes bild av kontrollfunktion som det som kommit till henne, röster ute i
verksamheten som Lena sedan blivit informerad om detta formuleras som fått till mig. Det som
framkommit är att enhetscheferna upplever aspekter av områdeschefens arbete som en
kontrollfunktion. Enhetscheferna betecknas som de och det återkommande granskningsarbetet
blir en kontrollfunktion. Lena menar att den så kallade kontrollfunktionen snarare är att beteckna
som en uppföljningsfunktion. Kontroll och uppföljning kan tolkas som synonyma ord. En
uppföljning kan vara en kontroll och en kontroll kan likaledes vara uppföljning. Kontroll är att
beteckna som en negation, en tärande beskaffenhet. Sådant måste arbetas bort medan uppföljning
ses som något som utvecklar verksamheten och rättar till felaktigheter. Kontroll har till syfte att
kontrollera och stävja vilket kan upplevas som kränkande och närgånget. Detta är sannolikt inte
Lenas syfte. Lena ser det som en uppföljning i avsikt att göra verksamheten mer transparent och
därmed få en organisation med samsyn som jobbar efter de riktlinjer som finns. Detta då
enhetschefen arbetar på uppdrag av Socialnämnden.
Då ordet kontroll nämns i studien är det specificerat och återknyter alltjämt till att enhetschefen
måste visa områdeschefen hur den fyllt i styrkorten. Områdeschefen för i sin tur detta vidare till
verksamhetschefen. Kontroll kretsar därmed runt samma moment, samma uppgift. Tidigare fick
verksamhetschefen ta enhetschefen på ordet att arbetsuppgifterna genomfördes efter de riktlinjer
som fanns. Sedan områdeschefen tillträde görs kontinuerligt uppföljning av inregistrerad data.
Som nämnts fick verksamhetscheferna före områdescheferna tillträde lita på att områdeschefen
gjorde vad det de var ålagda att göra;
Man har lärt sig att klara sig själv och nu kommer någon helt plötsligt och knackar på dörren och
vill se resultat vad har du gjort? Från mitt perspektiv så ser jag att vi får en organisation som blir
mer levande och vi når ut i linjen, det tycker jag är det mest positiva. Tidigare har jag ju inte haft ett
kvitto på att saker och tingar har gjorts, idag har jag ett kvitto på det.(Lena)

Lena menar att ovetskapen om vad som händer ute i verksamheterna har varit mindre tydligt.
Lena menar att hon lärt sig att klara sig själv. Områdeschefernas inträde innebär för
enhetscheferna att deras arbete kommer att exponeras vilket formuleras med någon som knackar
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på dörren och vill se resultat. Avsikten är att visa att det ålagda arbetet är genomfört ett kvitto på
att saker och ting har gjorts. Lena menar att hon sedan områdeschefens tillträde har en större
inblick i verksamheten vilket formuleras med att idag har jag ett kvitto på det. Enhetscheferna är
därmed övervakad vilket påverkar deras beteende mot ett för organisationen normgivande
förhållningsätt (Foucault, 2003).
Jag kunde inte riktigt ha koll på hur det såg ut. Jag kunde ju fråga har alla genomförandeplaner och
få till svar; jajamänsan och sedan visade det sig att det har man ju inte. (Mona)

Mona redogörelse synkroniserar med Lenas redogörelse för hur det var innan områdeschefens
tillträde. Mona kunde inte riktigt ha koll på hur det såg ut. Detta är att betecknas som en brist om
organisationen vill och behöver ha insyn. Monas redogörelse vittnar om att enhetschefernas
arbete inte följdes så som det var sagt. Mona kunde fråga om respektive enhetschef gjort sitt
arbete varpå enhetschefen svarade jajamänsan varpå det visat sig att det inte var gjort vid
närmare undersökning. Utifrån Monas redogörelse så kan behovet av en regelbunden kontroll
betraktas som en rimlig lösning.
En av områdeschefernas arbetsuppgifter blev att följa upp att vardera enhetschefen gjorde som
de var ment att göra och att ge svar på vad deras uppdrag var;
Vi skall utföra ett nära ledarskap och syftet med nära ledarskap är ju att på något vis att
förvaltningen har sett att vi har väldigt mycket avvikelser rent statistiskt… (Linda)

Linda ger uttryck för att avvikelserna som visat sig i statistiken skall korrigeras med hjälp av
nära ledarskap. Ett sätt att råda bott på avvikelser är att kontrollera att det enhetschefen är ålagt
att göra också blir gjort. Nära ledarskap genom inventering av utförd arbetsuppgift.
Då områdeschefens inventering av om enhetscheferna administrerat rätt upplevs och tolkas detta
som kontroll. Detta resulterar i ett motstånd bland enhetschefer som yttrar sig genom
ifrågasättande och nämner att de blir kontrollerade. Att signalera till facklig part och/ eller
verksamhetschef. Detta motstånd rymmer flera lager och olika perspektiv. Det var mindre än två
år sedan enhetschef och verksamhetschef var underställd respektive överställd och den
konstellationen hade varit rådande i decennier. Tolkningen är att introducerandet av ett nytt
chefsled innebär att det ena chefsledet i form av verksamhetschef hamnar högre upp i
organisationshierarkin. Chefsledet enhetschef hamnar lägre ner i hierarkin då det nya chefsledet
introduceras. Detta tolkas som att enhetschefen känner sig förbisedd och degraderad;
Många kände ju degradering, en del såg det ju som en degradering. Andra såg det som en
nödvändighet och tyckte att det var skönt att få jobba med grupperna och ville göra det. Sanningen
är att det kan upplevas som en degradering, det kan ingen bortse från. (Mona)

Mona nämner att många kände ju degradering vilket återknyter till att flertalet av enhetscheferna
kände att de hierarkisk halkade ner ett steg sedan områdeschefen tillträde. Vidare ger Mona
uttryck för enhetschefer som såg behovet av områdescheferna. Det kan utläsas av Monas
redogörelse att upplevelsen av degradering är ofrånkomlig.
Ett extra chefsled skapar hierarkier och makthierarkier. Enhetscheferna låg under
verksamhetscheferna kände att man låg ganska bra till i hierarkin de ramlade ju ner då det kommer
ett nytt led. (Astrid)
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Astrid redogörelse harmoniserar med Monas redogörelse med den skillnaden att Mona redogör
för fördelar och nackdelar. Astrid lyfter att ett extra chefsled skapar hierarkier och
makthierarkier. Ett chefsled gör organisationen mer pyramidformat. Makthierarkier tolkas som
beslutsordning men även med vilka medel överställd inverkar på underställd.
Däremot finns bland enhetschef även upplevelsen att granskningen av det egna arbetet som
områdescheferna gör också gör verksamheten mer enhetlig. Alla arbetar mot samma mål och
efter samma riktlinjer, samt att de arbetsuppgifter som åligger enhetschefen de facto blir gjorda.
Granskningsfunktionen riktar in sig på enhetschefens arbete som ändå skulle göras tidigare men
nu blir ”synat i sömmarna”. Granskningen kan möjligtvis skapa en känsla av att vara misstrodd
och generera ett ökat tryck att prestera. Värt att notera är att de blev informerade om avlastning,
till och med administrativ avlastningen genom att redovisa det som de tidigare inte behövde
redovisa gör att de måste lägga ner tid på att göra det representativt.
En tolkning inom organisationen är att de enhetschefer som är nya i verksamheten inte tenderar
att ge motstånd. Den nya enhetschefen ser områdeschefen mer som en nära coach som ger
förutsättningar att bli en fungerande del av organisationen.
Nya chefer klappar ju händerna, här blir man omhändertagen man känner att man har en
områdeschef vid sin sida, men det har ju tagit sig lite olika, alla har ju inte klappat händerna. Det
har ju varit ett jättemotstånd. (Lena)

Lenas resonemang harmoniserar med Monas om att det nära ledarskapet skall verka där det bäst
behövs. Den seniora med 30 år i verksamheten är sannolikt mer självgående än den nya. Detta
kan förstås genom Lenas redogörelse för mindre motstånd bland nya chefer som kan känna att
här blir man omhändertagen. Den seniora medlemmen för med sig en historia, en rutin, ett sätt.
Detta kan generera det Lena betecknar som ett jättemotstånd. En ny chef kommer sannolikt inte
visa motstånd då motståndet saknar syften och motiv vilka inte hunnit ta form. Den nya chefen
måste kunna bli en levande enhet och att bli omhändertagen skapar vital information och
ledsagning.
Astrid menar att det finns ett vakuum mellan enhetschef och verksamhetschef men att
områdeschefen inte är den bästa lösningen. För det första menar Astrid att det var pedagogiskt
klumpigt att sätta ett chefsled mellan. En annan lösning hade då varit att installera biträdande
verksamhetschefer i sådan mängd att verksamhetschefens arbetsbörda varit dräglig och
enhetscheferna fått möjlighet till det nära ledarskapet. En annan lösning hade varit att installera
kvalitetsstrateger som gick igenom enhetschefernas styrkortsarbete och kunde fungera som en
coach och bollplank till enhetschefen.
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATS
I detta kapitel avses studiens syfte och frågeställningar besvaras. Först presenteras syftet
varefter slutsatserna summeras i kortare ordalag. Från och med 7.1 förs ett fördjupat
resonemang där det empiriska materialet sammanvävs med studiens teoretiska uppslag.

Studiens syfte var att utforska orsakerna som låg till grund för att Luleå kommuns
Socialförvaltning valde att tillsätt ett chefsled mellan enhetschef och verksamhetschef. Vidare
avsåg studien att utforska erfarenheter från första chefstiden samt att se vad chefsledet medfört
för Socialförvaltningen. För att kunna fastställa vad chefsledet fört med sig var ambition att
besvara detta genom områdescheferna själva samt deras närmaste chefskollegor; enhetschef och
områdeschef, därtill facklig part. Studien avsåg även undersöka hur respektive part redogjorde
för områdeschefens uppdrag. Avslutningsvis avsågs studien att utröna för- respektive nackdelar
som det nya chefsledet medfört. I anslutning till studiens syfte återfinns följande frågeställningar;
Varför introducerades ett nytt chefsled inom socialförvaltningen?
Vad har installationen av områdeschefsbefattningen inneburit för socialförvaltningen?
Hur beskriver områdescheferna sitt uppdrag?
Hur beskrivs områdeschefens uppdrag av berörda chefsled och fackförbund?
Vad finns det för för-respektive nackdelar med ett ytterligare chefsled?
Det är ett flertal orsaker som ligger till grund till att Socialförvaltningen valt att tillsätta
områdeschefen som en chefsbefattning mellan enhetschef och verksamhetschef. Vid översynen
2009 konstaterades att vardagsarbete i ökad utsträckning riskerade att hamna hos
verksamhetschef därtill mäktade inte den platta strukturen med några volymökningar. Efter en
mer centraliserad organisationsstruktur banades väg för områdeschefen som nytt chefsled.
Socialstyrelsen signalerade 2011 behovet av ett nära ledarskap. En naturlig orsak till
områdeschefens tillkomst är att förvaltningen växer och för eller senare blir verksamhetschefens
uppdrag övermäktigt. Verksamhetschefen signalerade att de inte mäktade med att med kvalité
finnas till för enhetscheferna. Tillkomsten av områdeschefen kan även förstås av samhällets krav
på ökad insyn därtill ser organisationer till andra organisationer i samma genre varefter de
formas av varandra.
Det som det nya chefsledet inneburit för förvaltningen är att enhetscheferna i högre utsträckning
än för arbetar efter samma riktlinjer. I verksamhetsområde vård lyfts att verksamheten kunnat
spara pengar genom att sätta budget i balans. Vad avser den kollegiala interaktionen har det nya
chefsledet inte vunnit fullt förtroende bland enhetschefer och fackliga parter. Bland enhetschefer
finns en känsla av svek då löftet var att områdeschefen skulle avlasta dem.
Det kommer fler direktiv än vad det gjorde för och administrationen. Det här med administrationen
det är ju det områdescheferna skulle ta. Det blev inte riktigt så. (Gun)

Vidare upplever enhetscheferna att de kontrolleras av områdeschefen. Fackliga parter vill på
grundval av bland annat de signalerade upplevelserna av kontroll plocka bort områdeschefen
som befattning och ersätta den med något annat. Verksamhetscheferna upplever att sedan
områdeschefen tillträde har de fått mer möjlighet att arbeta strategiskt. Att det finns ett tydligare
grepp om verksamheten uttrycks särskilt bland verksamhetschefer vilket kan förklaras av den
granskning som görs av områdeschefen. Områdeschefen har inneburit att enhetschefen fått ett
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nära ledarskap även om inte alla enhetschefer ser sig ha behov av det. Vidare kan
områdeschefens huvudsakliga uppgift utläsas som en disciplineringsteknik i avsikt att
normalisera verksamheten det vill säga att verksamheten arbetar mer enhetligt vad avser regler,
rutiner och förhållningsätt.
Vad områdeschefens uppdrag är låter sig inte lätt förklaras. Det finns bland studiens informanter
skilda redogörelser varvid ingen kan sägas helt stämma överens med Socialförvaltningens
nedtecknade uppdragsspecificering (Bilaga 3). Verksamhetscheferna menar unisont att
områdeschefens främsta uppdrag är att vara ett stöd för enhetscheferna. Områdescheferna själv
ger vitt skilda beskrivningar av sitt uppdrag. Somliga enhetschefer levererar en
uppdragsbeskrivning som stämmer överens med verksamhetschefen. Medan visa områdeschefer
menar att deras uppdrag är strategiskt förankrat. Enhetscheferna menar i överlag att
områdeschefen uppdrag är att verka för att alla arbetar efter samma linje och finns till i det nära
ledarskapet. Facket ger skilda uppdragsbeskrivningar allt från att områdeschefen arbetar med
strategiska frågor till att de är ett operativt stöd. Det finns en oklarhet inom och mellan chefsled
och fackligt representation om vad som ligger i områdeschefens uppdrag. Det är inte ovanligt att
organisationens hierarkiska mittfåra saknar ett tydligt fokus (Thomas och Linstead, 2002). Detta
är tydligt inom Socialförvaltningen.
Det finns för- respektive nackdelar som det nya chefsledat resulterat i. En tydlig fördel med det
nya chefsledet; områdeschef är att alla verksamheter jobbar lika. Detta borgar för att
medborgaren i högre grad kan räkna med att bemötas på ett likvärdigt sätt om de är kund inom
Socialförvaltningen. En annan fördel är att Socialförvaltningen har större kontroll och vetskap
om verksamhetens delområden. En nackdel med områdeschefens är att delar av det uppdrag de
utför upplevs som kontroll bland enhetschefer. En konsekvens av detta är att det finns en
splittring i organisationen mellan chefsleden.

7.1 ORSAKEN TILL ETT NYTT CHEFSLED
Ahrne (1999) menar att individer kan tillkomma eller lämna organisationen vilken består av
specifika medlemmar. Tillsättningen av ett nytt chefsled är att beteckna som introduktion av en
ny organisationsmedlem. Orsaken till Socialförvaltningens tillsättning av ett nytt chefsled skall
inte visa sig entydigt utan består av flertal faktorer.
De bakomliggande orsakerna till varför Socialförvaltningen valde att tillsätta det nya chefsledet
kan ses med utgångspunkt i den översyn som genomfördes 2009. Materialet till översynen utgick
från ett samverkansmöte med 60 enhetschefer. Översynen konstaterade att den platta
organisationen genererade en god kontakt mellan chefsleden. Detta konstaterande harmoniserar
inte helt och fullt med de upplevelser som framkommit i denna studie, där är upplevelsen och
övertygelsen i överlag att verksamhetscheferna inte mäktar med.
I samband med Socialförvaltningens översyn 2009 konstaterades på mötet att vardagsfrågor om
daglig drift riskerade att ansamlas på verksamhetschefens bord. Vidare konstaterades att
organisationens platta struktur som tillkom 2001 inte mäktade med några volymökningar. Att
organisationen förändras från en decentraliserad till en centraliserad och mer hierarkisk
organisation förklarar också tillkomsten av chefsled. Detta drag harmoniserar med Abrahamsson
& Andersen (2005) vilka menar att organisationsförändringen tenderar att antingen öka eller
minska befattningsnivåerna.
88

I Socialstyrelsens tillsynsrapport från 2011 konstateras att det saknas ett nära ledarskap i
kommunal verksamhet. Behovet av ett nära ledarskap kan spåras tillbaka till en av HRforskningens tidigaste hörnstenar. Taylor (1972) menar att arbetsledaren hellre än att endast se
gruppen och enheten som helhet även se och upprätta relation till individen i gruppen. Därtill att
den arbetstagare som inte faller innan för ramen skall få förutsättningar till att klara sitt värv och
om inte, erhålla andra arbetsuppgifter. Genom det nya chefsledet erhåller första linjens chefer;
enhetschefer det nära ledarskapet. Studiens enhetschefer och områdeschefer redogör för att en
ambition är en 70/30 fördel vilken innebär att enhetschefen med fördel bör vara 70 procent ute i
verksamheten och 30 procent sysselsatt med administrativa göromål. Detta harmoniserar med
Taylor (1972) riktlinjer. Områdeschefen skall verka för detta nära ledarskap mellan enhetschef
och baspersonal, samtidigt som de i egenskap av områdeschef skall kunna erbjuda det nära
ledarskapet till enhetschef.
Sammantaget kan konstaterats att det inte är en specifik orsak som gör att ett nytt chefsled
implementerades i Socialförvaltningen. För det första kan nämnas att Socialförvaltningen växer.
För det andra kan verksamhetschefen inte hantera för många underställda chefer och har inte
insikt i verksamheten vilket även kan förstås av den växande organisationen. För det tredje kan
verksamhetschefen arbeta med strategiska frågor då områdeschefen blir enhetschefens närmaste
chef. För det fjärde kan verksamheten bli mer strömlinjeformad genom områdeschefen vilket
innebär att de ser till att enhetscheferna följer de regler och riktlinjer som finns och jobbar mot
samma mål. För det femte får enhetscheferna en närmare chef. Något som återknyter till ett nära
ledarskap. För det sjätte ett ökat samhälleligt tryck. Dessa orsaker är sammanlänkade och
kommer få en utförligare redogörelse nedan.
Att verksamheten ökar i volym är en naturlig följd av en expanderande stad. Om
Socialförvaltningens platta organisationsstruktur från 2001 inte mäktade med några
volymökningar och volymökningar tilltog stod Socialförvaltningen inför ett val. Att fortsätta på
den decentraliserade organisationslinjen eller göra något annat. Socialförvaltningen valde att
centralisera organisationen. Informanterna i denna studie har redogjort för upplevelsen av dessa
faser. Bland enhetscheferna beskrevs att de tidigare gjorde mer själva och att de hade ett
administrativt stöd som de kunde ringa och denna person genomförde önskan. Idag har detta stöd
tagits bort och stor del av administrationen har centraliserats på förvaltningshuset. Vid
centralisering förtätas chefsnivåerna och vid centralisering tunnas de ut. Både Kim och Mona
menade att större städer kräver för eller senare fler chefsnivåer för att hantera den växande
organisationen.
Då en stad växer behöver den för eller senare ha nivåer […] Jag tror helt enkelt att det är ett sätt att
få de olika områdena greppbara, att få in specialister på områdena […] Vi är ju duktiga på olika
områden, det är ju väldigt svårt att få in alla kunskaper i en och samma person. (Kim)

En person kan inte leda hur många som helst vilket medför brister i kvalité. Ahrne (1999) menar
att organisationer i hög utsträckning är påverkade av den kontext under vilken de befinner sig.
Organisationen är inte avskild från samhället. Då samhället lyfts i relation till
Socialförvaltningen nämns bland informanter att både Socialnämnd och samhället i övrigt kräver
en ökad insyn i verksamheten. Detta faktum ger perspektiv på att kvalitén brister då
verksamheten inte räcker till för enhetscheferna. Värt att notera är att enhetscheferna har och har
haft ett stort stöd i personalfrågor genom verksamhetens personalkonsulter. Dessa har dock inte
följt upp enhetschefernas eget arbete som områdescheferna gör och har inte fungerat som chef i
det avseendet. Genom områdeschefernas uppföljningsförfarande kan samhällets ökade krav och
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insyn stävjas genom att dessa avser att jobba preventivt. Områdeschefens tillblivelse är också att
beteckna vad De Wit och Meyer (2010) kallar en strategisk förändring vilken i praktiken avser
att återspegla de krav som omgivningen ställer.
Områdeschefsbefattningen i Socialförvaltningen finns i andra kommuner men är där ofta
synonym med verksamhetschef. Samtidigt kan det konstateras att organisationsförändringar är
förutsägbara och kommer alltjämt med relativt jämna tidsintervaller, med
organisationsförändringar förändras också sättet att leda organisationsmedlemmarna. Henning
(2000) menar att organisationer som Socialförvaltningen är en politiskt styrd organisation och
har därmed haft en större komplexitet än den privata sektorn där målet är att skapa kapital.
Socialförvaltningen har andra parametrar att jobba efter. En kan därmed tänka sig att Luleå
Kommuns Socialförvaltning är mer försiktig och eftertänksam.
Denna försiktighet i organisationsförändringar kan sannolikt ta mer djärva grepp vilket Du Gay
(1996) menar har att göra med att skiljelinjen mellan privat och offentligt suddats ut då den
byråkratiska ledarstilen fått lämna plats till mer innovativa förhållningsätt i ledarskapet. Med
introducerande av ett nytt chefsled kan ledarskapet hanteras och styras på ett för förvaltningen
nytt sätt. Verksamhetschefen kunde inte styra och erhålla inblick i sina respektive underställda.
Områdeschefen har förutsättningar att göra det. Det kan betecknas som ett för
Socialförvaltningen nytt förhållningsätt vad avser ledarskapet.
En kan undra hur det kommer sig att områdeschefen etablerades nu och inte lanserades i
samband med enhetschefernas tillblivelse under tidigt 1990-tal. Det framgår att de
organisationsföränderliga cyklerna har olika innehåll. Petterson (2006) menar att chefsnivåerna i
det offentliga friserats ned, vilket innebar en utrensning av mellancheferna vilket gav första
linjens chefer ett ökat tryck. Hagström (2003) uttrycker att det i den offentliga sektorn under
andra halvan av 1990-talet föds en självkritik vad avser frånvaron av chefsnivåer. Särskilt tydlig
blev konsekvensen av få chefsled i verksamhetsområden som vård och omsorg. Ett ökat tryck på
enhetscheferna vid Socialförvaltningens signalerades vid översynen 2009. Petterson (2006)
menar att det uppstått ett chefsvakuum sedan decentraliseringsvågen under 1980-talet.
Det tesprojekt med områdeschefer som Socialförvaltningen gjorde 2011 kan ses som en reaktion
på detta chefsvakuum. Utvärderingen av testchefen visade på en bättre och mer transparent
överblick av området, vidare kunde en snabbare insats göras bland annat personalärende genom
testchefen. Resultatet av detta visade på att ett nära ledarskap gett en tydligare överblick av
verksamheten från organisatorisk ståndpunkt. Ytterligare en effekt var att kunna ge snabbare
återkoppling. Verksamheten kunde också styras mer enhetligt. Något som kan förstås av
verksamhetschefernas uttryck av att inte räcka till.
Leder du 33 så av dem 33 är det alltid någon som behöver extra stöd […] man kände att man inte
räckte till, jag har heller inte känt mig tillräcklig själv man vill ju ha kvalité.(Lena)
Jag var ju mer brandkår, jag fick fara ut och släcka brände. (Mona)

Detta vakuum mellan enhetschef och verksamhetschef konstateras bland majoriteten av
informanterna oavsett vilken chefsnivå de tillhör, även facket menar att det fanns ett vakuum
mellan enhetschef och verksamhetschef. Vakuumet upplevdes därmed redan vid
Socialförvaltningens översyn 2009. Flertalet organisationsforskare signalerar behovet av
mellanchefen. Samtidigt som mellanchefen därföre jagats bort med en organisationens
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blåslampa. Mellancheferna kommer och mellancheferna går vilket inte visar sig i en specifik
organisation utan i organisationer av samma art och slag. Detta kan förstås genom DiMaggio och
Powell (1983) som menar att organisationer i samma genre speglar varandra och formas på
likartad vis, därmed blir de lika varandra vilket återknyter till vad de kallar mimetisk isomorfism.
Detta är inte sällan följden av organisatorisk osäkerhet och ser till vad som upplevs som
framgångsrika organisationer i samma genre om detta förbättrar organisationen kan låta sig vara
osagt (Abrahamson, 1996).
Att rensa ut mellancheferna under decentraliseringsvågen på 80-talet och sedan efterlysa behovet
av mellanchefen och vakuumet som uppstått efter dem är något som återspeglar sig över hela
organisationsgenren och inte bara i den specifika organisationen. Vidare kan den likriktighet som
kan urskiljas mellan organisationer av samma sorts förklaras och förstås genom Hawley (1968)
som menar att de betingelser som delar kontextuella förutsättningarna gör att de anpassar sig
efter rådande modelluppsättning. Detta hänger även samman med De Wit och Meyer (2010)
vilka menar att verksamhetens ledning är de som ska känna till när det är lämpligt att
genomdriva strategiska förändringar. Vikten av att veta när tiden är den rätta handlar om att
kunna synkronisera verksamheten med dess föränderliga omgivning. En inlandskommun med ett
sjunkande invånarantal sannolikt har en kommunal vård och omsorg som delar
organisationsuppbyggnad med en annan inlandskommun med samma förutsättningar. Luleå
Kommuns Socialförvaltning formar sig därmed med stor likhet med kommun av samma
kontextuella förutsättningar vad avser befolkningstillväxt och storlek. I en likartad kommun som
Luleå är det därmed inte osannolikt att områdeschefens motsvarighet återfinns i en kommun med
Luleås demografi.
Då Socialförvaltningen är en politisk styr organisation påverkas den av informella och formella
påtryckningar vilket DiMaggio och Powell (1983) menar utgörs av den tvingande isomorfismen.
Socialnämnden efterlyste ett nära ledarskap, det kan förstås som en påtryckning från det politiska
rummet. Att efterlysningen av det nära ledarskapet konkretiseras och sprids som dokument gör
påtryckningen formaliserad. Då beslutet och orsakerna till det nya chefsledet formulerats och
organisationen bestämt sig för chefsledet konstrueras den kravprofil som relaterar till de formella
och informella egenskaper områdeschefen skall vara beskaffad med (Bilaga 2). Kravprofilen
återknyter till DiMaggio och Powell (1983) normativ isomorfism. Då områdescheferna skall ha
akademisk utbildning inom området relaterar det till professionalisering. Områdeschefen är inte
specificerad till de klassiska professionerna som jurist, läkare eller lärare. Här handlar
professionaliseringen om en specifik befattning som har ett visst mått av utbildning inom
området och därtill har ledarskapsutbildning. Då rekryteringen av områdeschefer i stor
utsträckning gjorts bland befintliga enhetschefer innebär det också att de känner verksamheten
och har likartad bakgrund vilket är i linje med den normativa isomorfismen (DiMaggio och
Powell, 1983).

7.2 VAD HAR DET NYA CHEFSLEDET INNEBURIT?
Bland verksamhetschefer och områdeschefer konstaterades att det är för tidigt att utvärdera
områdeschefen i dagsläget. Bland annat att de skall få tid att hitta sin yrkesidentitet och därtill
lära känna sitt uppdrag. Därefter kan de resa egna frågor. Denna studie är ingen utvärdering och
har ingen ambition att konstruera lösningar eller säga vad Socialförvaltningen bör göra.
Områdeschefen har funnits till i verksamheten i mindre än två år. Studien avser utforska
erfarenheter och upplevelser vad avser områdeschefens aktivitet från verksamhetschefen,
områdeschefen, enhetschefen och fackets perspektiv.
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Det nya chefsledet kan förstås dels ur vad de genererat konkret i form av likartad arbetssätt som
inom verksamhetsområde vård inneburit stora besparingar då ekonomin fått en tydlig översyn.
Verksamheten har blivit mer transparant då allt som görs ”mäts och vägs”. Vad det nya
chefsledet inneburit kan även förstås ur det sociala planet. Denna studie har fokuserat på att
undersöka den kollegiala interaktionen mellan chefsleden därmed läggs tyngdpunkten på att
förstå den sociala interaktionen.
Verksamhetscheferna erfar att sedan områdescheferna tillkom har de kunnat arbeta betydligt mer
strategiskt. Verksamhetscheferna menar vidare att det finns en betydligt större insyn i
verksamheten då områdeschefen följer upp enhetschefens arbete något som tidigare inte gjordes
då tid till detta inte fanns.
Man har lärt sig att klara sig själv och nu kommer någon helt plötsligt och knackar på dörren och
vill se resultat vad har du gjort? Från mitt perspektiv så ser jag att vi får en organisation som blir
mer levande och vi når ut i linjen, det tycker jag är det mest positiva. Tidigare har jag ju inte haft ett
kvitto på att saker och tingar har gjorts, idag har jag ett kvitto på det.(Lena)

Denna redogörelse delas med områdeschefens beskrivning av sitt värv. Därtill menar
områdeschefen att de kunnat gå igenom enhetschefernas arbete med styrkort, kunnat få budget i
balans och finnas till som en nära ledare gentemot enhetschefen. Utifrån enhetschefens
perspektiv har de förvisso fått ett nära ledarskap i relation till områdeschefen, dock råder delade
meningar hur vida detta nära ledarskap tas emot. De flesta enhetschefer tycker det är bra med att
områdeschefen är närvarande men flertalet menar att de kanske inte är för dem men att det kan
finnas enhetschefskollegor som kan ha det behovet. Vidare upplevs att ett nära ledarskap ger en
möjlighet att ventilera och få rådgivning för att hantera svåra kundärenden och personalärenden.
Dessa ärenden åligger enhetschefen att leda och fördela (Larsson, 2008). Enhetschef är klämd
mellan ledning och baspersonal och då beslut skall fattas kan ett direkt stöd verka positivt vad
avser de sparsamt hållna tidsramarna (Larsson, 2008).
Studiens fackliga representanter önskar inget hellre än att områdeschefen plockas bort. En
facklig representant menar att det inte var pedagogiskt genomtänkt att implementera ett chefsled
mellan dem och verksamhetschefen. Detta då det genererar en känsla av degradering hos
enhetschefen vilket även nämns av verksamhetschefen Mona från verksamhetsområde stöd.
Ett extra chefsled skapar hierarkier och makthierarkier. Enhetscheferna låg under
verksamhetscheferna kände att man låg ganska bra till i hierarkin de ramlade ju ner då det kommer
ett nytt led. (Astrid)
Många kände ju degradering, en del såg det ju som en degradering. Andra såg det som en
nödvändighet och tyckte att det var skönt att få jobba med grupperna och ville göra det. Sanningen
är att det kan upplevas som en degradering, det kan ingen bortse från. (Mona)

Det nya chefsledet har utifrån enhetschefernas erfarenhet inneburit att de känner sig
kontrollerade. Flertalet av områdescheferna uttrycker också att de hört om att enhetscheferna
upplever att de är kontrollerade. Områdeschefernas vetskap om detta baseras på De Wit och
Meyer (2010) redogörelse av en informell organisatorisk process, vilket i detta fall återknyter till
korridorskvaller. Områdeschefen Linda menar att hon varit noga med att det inte är frågan om
kontroll och menar att hon arbetat för att få sina enhetschefer med på den linjen.
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De flesta områdeschefer ger uttryck för att de granskar enhetscheferna och ser till att de jobbar
efter samma linje. Den samlade uppfattningen bland områdeschefer och verksamhetschefer är att
detta inte kunnat genomföras tidigare och att det nu finns möjlighet att verka enhetligt. Denna
uppfattning delas också bland två av de tre enhetscheferna i verksamhetsområde vård.
Enhetscheferna i verksamhetsområde stöd och facklig part ger uttryck för upplevelsen av
kontroll.
Många upplever ju att de är mer kontrollerade. (Elvy)
Förändringen är att enhetscheferna mår helt klart sämre, de känner sig vingklippt man upplever att
man har mer kontrollfunktioner. Enhetscheferna hör av sig det har de inte gjort förut. Nu är det
väldigt mycket kontakt med enhetschefer. De signalerar att deras roll har förändrats till det sämre.
Främst är de att de känner sig kontrollerade. De upplever att de har fått mer att göra. (Astrid)

Kontrollen bottnar i den granskning som områdescheferna gör gentemot vardera enhetschef.
Facklig part menar att flertalet signaler inkommit i ökande grad sedan områdeschefen tillkommit
i verksamheten. Signalerna som inkommer handlar om att enhetscheferna känner sig
kontrollerade och vingklippta.
Före tillsättningen av områdeschefen blev alla varse att de skulle bli avlastade och detta tycktes
av samtliga handla om en administrativ avlastning och att de skulle kunna fungera som vikarie
vid frånvaro. Existensen av en sådan avlastning dementeras av områdeschefer. Vidar
framkommer i intervjuerna med enhetscheferna i verksamhetsområde stöd att verksamheten
blivit mer sluten. Det enhetscheferna återger är att de tidigare fanns en större öppenhet i det
organisatoriska landskapet. Det vill säga enhetschefen hade kollegialt en större inblick i andra
områden. Enhetscheferna från respektive område som dagligverksamhet, satt ned med
enhetscheferna från boenden och kortidsverksamheterna. De svarade upp mot samma chef och
kunde hantera frågor från respektive område. Det enhetscheferna upplever är att sedan
områdescheferna tillkommit i verksamheten har detta inneburit att vartdera området har blivit
avskilt från det andra. De upplever det som ”cementerade rör”, vardera område leds av en
områdeschef och ingen vet vad som händer i det andra området. Denna cementering kan också
utrönas i verksamhetsområde vård. Där finns snarare en oro som bottnar i att de får till sig olika
information. Tidigare gick de samtliga enhetschefer till ett verksamhetsmöte som leddes av
verksamhetschefen, alla erhöll samma information. Med två separata möten som leds av vardera
områdeschefen blir upplevelsen att de får olika bud då två skilda områdeschefer håller i
respektive möte. Genom att läsa varandras mötesprotokoll uppstår diskussioner och
meningsskiljaktigheter.
Nu är det ju inte ”Lena” utan områdeschefernas som träffar enhetscheferna och då blir det olika
information (Klara)

Det
finns
en
organisatorisk
oro
mellan
områdeschefer
och
enhetschefer.
Organisationsförändringen som gjordes genom områdeschefernas tillsättning har inte
stabiliserats. McKenna och Beech (2008) menar att organisationen måste kunna hantera
förändringar och visar på ett strategiskt grepp för att hantera sådana förändringar som kallas
kraftfältsmodellen. Denna modell rymmer tre faser; upptining, förändring och nedfrysning. Den
inledande fasen; upptining avser att få med alla parter på organisationens linje. Därefter kommer
själva förändringen varpå nedfrysningen innebär att förändringen blir en realitet. Utifrån
kraftfältsmodellen har Socialförvaltningen genom att ge förvillande information i första fasen
upptining. Förvisso, fick enhetscheferna delta i samverkansmöten, i arbetsgrupper inför en
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tillsättning. McKenna och Beech (2008) menar att samverkan i mindre team och enheter är något
som uppmuntrar utveckling.
Vikten av den inledande fasen; upptining har att göra med De Wit och Meyer (2010) resonemang
om psykologiskt motstånd vid förändring. Detta motstånd menar De Wit och Meyer (2010)
bottnar i att organisationsmedlemmen upplever bristande kontroll och en osäkerhet på framtiden.
Då McKenna och Beech (2008) upptiningsfas gett vad som tolkas av enhetscheferna som en
falsk förespegling hamnar förändringenfasen i limbo. Den stående punkten var enligt
enhetscheferna att de nu skulle få en administrativ avlastning. Då väl fas två var ett faktum och
förändringen gjordes visade det sig att upptiningens innehåll inte var korrekt därmed låter
nedfrysningen vänta på sig. Fackets representant Astrid menar inte att det är något som ger med
sig med tiden, något måste göras. Tolkningen av Astrid hållning är att nedfrysningsfasen uteblir,
områdeschefen bör enligt henne inte bli en permanent lösning.
Det som kan tolkas som en falsk förespegling; den administrativa avlastningen har förvandlats
till ett slagträ mot organisationen. En kan undra om sveket är orsaken till motståndet. McKenna
och Beech (2008) menar att när organisationsmedlemmen är van en fast rutin under en längre tid
upplevs förändringar inte sällan som omstörtande. Den rådande organisationskulturen hotas vid
förändring. Organisationskulturen är enligt De Wit och Meyer (2010) något som byggs upp
under en längre tid och återknyter till ett beteendemönster som organisationens medarbetare
delar. En intressant faktor är att Socialförvaltningen som organisation är politiskt styrd, den har
en gemensamvärdegrund och sannolikt en övergripande organisationskultur. En förändring i
organisationen kan vara mer kännbar för vissa grupper. Baspersonalen som uppskattningsvis
utgörs av 90 procent av organisationen har mycket begränsad kontakt med områdeschefen och
påverkas därmed inte av förändringen annat än indirekt. Enhetscheferna kan utifrån Schein
(1988) redogörelse för organisationskultur symbolisera en grupp som delar kultur och
erfarenheter. Vidare har denna kultur stabiliserats över tid. Enhetschefen har i över två decennier
varit en länk mellan baspersonal och verksamhetschef. Gruppens karaktär speglar alla dess
erfarenheter och lärdomar som därtill även spridit sig till nya gruppmedlemmar i form av bland
annat värderingar (Schein, 1988). Gruppens organisationskultur måste omförhandlas och byggas
om i och med det nya chefsledet. McKenna och Beech (2008) menar att förändra
organisationskulturen är en långdragen process. Vidare uppstår inte sällan polariserande
subgrupper vid organisationsförändringar, vilket genererar slitningar och hinder i organisationen.

7.2.1 MAKT, MOTSTÅND OCH NORMALISERING
Områdeschefen som maktfaktor kan inte ignoreras. Särskilt intressant blir det då ett helt nytt
chefsled ”sätter” sig över enhetschefen och känslan av degradering uppstår, därtill inslag av vad
som upplevs som övervakning. Motståndet som detta framkallar kan förstås genom Karlsson
(2008) som menar att organisationsmedlemmen behöver självständighet och värdighet i sitt
arbete. Genom att enhetschefen hierarkiskt degraderas påverkar det dennes värdighet. Då
enhetschefens arbete sätt under lupp ger det en känsla av övervakning, därmed blir
självständigheten inskränkt. Karlson (2008) menar att motstånd uppstår om
organisationsmedlemmen värdighet och självständighet inkräktats. Karlson (2008) menar att
motståndet uteslutande riktas uppåt i organisationen och inte nedåt.
Foucault (2002) menar att där det finns makt finns det också motstånd. I den förförståelse som
låg till grund för den här uppsatsen, hade makten ett ursprung en kärna vilket både Foucault
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(2002) och Beronius (1986) dementerar. Den logiska slutsatsen baserat på den förförståelse som
låg till grund för studien skulle då innebära att motståndet som flertalet enhetschefer och de
fackliga parterna ger uttryck för är ett resultat av förtryck. Vilket harmoniserar väl med Karlson
(2008) resonemang om inskränkt värdighet och självständighet. Den initiala förförståelsen av
makten var helt i linje med Luke (2008) tredimensionella förklaringsmodell. Genom Luke (2008)
skulle områdeschefen vara den som påverkar enhetschefen på ett sådant sätt att det inte
harmoniserar med enhetschefens intressen. Påverkan skulle bestå i schematisk granskning av
enhetschefens styrkortsarbete. Enhetschefen tvingas redovisa detta vilken vederbörande inte vill.
Detta förhållande skulle därmed illustrera den första dimensionen av maktrelationen enligt Luke
(2008). Den andra dimensionen av Lukes (2008) redogörelse för maktrelation skulle ta sig
uttryck i form av Socialförvaltningen självt. Socialförvaltningen skulle fungera som ett
smörjningsmedel för områdeschefens maktutövande över enhetschefen, det skulle ge legitimitet
och kraft. Den tredje dimensionen skull vara att enhetschefen till sist i sin yrkesidentitet helt fann
sig i all styrning utan ifrågasättandet. Enhetschefen var behäftad med intressen och mål som
strider mot dennes egna egentliga intressen. Lukes (2008) visar i sin redogörelse för
maktrelationen ett klassiskt herre/slav förhållande där ”slavens” intressen kan finnas utanför
kontexten i detta fall Socialförvaltningen självt. Intresset är inte begränsat till diskursen.
Lukes (2008) skulle uteslutande kunna tillämpas för att förklara och analysera maktrelationen
mellan områdeschefen och enhetschefen. Detta skulle dock inte ge relationen, parterna och
därmed förvaltningen någon rättvisa. Analysen av upplevelsen av kontroll, fackets och
enhetschefers ställningstagande skulle målas i svart och vitt, därmed lämna gråskalorna därhän.
I Lukes (2008) beskrivning ägs makten och ägaren orkestrerar utövandet av makten vilket står i
motsatts till Foucault 2002 redogörelse. Maktrelationen blir synonymt med förtryckare och
förtryckt. Maktrelationer har i överlag en större komplexitet än den Luke (2008) presenterar.
Begreppet makt är enligt Beronius (1986) vad som kan betecknas som en svårdefinierbar storhet
som till sin natur är föränderlig. Makten är dock inte något universellt väsen Wolf (1999).
Beronius (1986) menar att maktrelationerna genomtränger alla aspekter av en arbetsorganisation.
Den kan exempelvis utläsas i relationen mellan, medarbete och chef. Därmed kan en förstå att
maktrelationen återfinns i Socialförvaltningen i relationen mellan områdeschef och enhetschef.
Maktens form beror på vem som ingår i maktrelationen och vart maktrelationen äger rum (Wolf,
1999).
Maktrelationen mellan områdeschef och enhetschef skiljer sig sannolikt från relationen mellan
enhetschef och baspersonal. En fälla då en studerar makten är att söka efter antihjälten dit
makten skulle härledas. En ensidig tillämpning av Luke (2008) skulle kunna sätta en i den fällan.
Att se makten som ett subjekt eller objekt, något som Beronius (1986) varnar för då det skulle
innebära att makten har en källa. Det skulle riskera att enhetschefen på förhand skulle betecknas
som den förtryckta hjälten som slagits i bojor och verksamhetens strategiska organ skulle vara
det helvete varifrån orättvisan formades och områdeschefen skulle vara verksamhetens bödel.
Helt enkelt en klassisk redogörelse för makt. Med stöd av Foucault (2002) kan maktrelationen
mellan chefsleden dels förstås ur sin historia. Under lång tid fanns endast chefsleden; enhetschef
och verksamhetschef vid Socialförvaltningen i Luleå. Det finns en förståelse för att det blir
spända och rörliga styrkeförhållanden. Enligt Foucault (2002) bör allianser utforskas. Ur studiens
empiriska material kan allianser uttydas. Verksamhetschef och områdeschef står allierade mellan
dessa grupper omnämns bara välvilja på samma sätt som enhetschef och fackliga parter står
enade. Det finns dock diskrepanser och överlappande ställningstagande mellan informanterna
som gör att allianserna inte är helt tydliga eller för den delen uttalade.
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För att kunna studera maktrelationen mellan områdeschef och enhetschef bör en se över
skillnader parterna emellan (Beronius, 1986). Detta inledande steg för att analysera makten är att
se till skillnaderna (Foucault, 1982). Sett till måttet av organisationskunskap områdeschefer och
enhetschefer emellan har enhetschefer i verksamhetsområde stöd sedan implementeringen av
områdeschefer tappat helhetsperspektivet av sitt verksamhetsområde. Detta är en konsekvens av
att vardera områdeschefen samlar sin egen grupp istället för att samtliga delområden träffas på
ledningsmöten. Enhetscheferna menar att detta skapat; cementerade rör. Områdescheferna
sammanstrålar och samverkar regelbundet med sina områdeschefskolleger och innehar därmed
ett helhetsperspektiv genom kollegial interaktion. Områdescheferna ser hela organisationen
medan enhetschefen ser sitt delområde vilket skulle kunna utläsas som ett
organisationspanoptikon där Foucaults (2003) fångvårdare är liktydig med områdeschefen vilken
har ett helhetsperspektiv medan enhetschefens betraktningsvinkel av organisationen är förlänad
ett visst antal grader. Ytterligare skillnader mellan områdeschef och enhetschef är att
områdeschefen följer upp att regler och rutiner följs, därmed har områdeschefen en granskande
funktion vilket kan förstås som kontroll. Enhetschefen är underställd områdeschefen och där
finns därmed en skillnad i befattningsnivå. Vad avser lön och utbildning är skillnaderna inte
stora. En enhetschef kan ha en högre lön än en områdeschef. Utbildningen mellan områdeschef
och enhetschef saknar skillnad vad avser akademisk nivå. Hade skillnaderna varit större hade
också maktrelationen också varit tydligare för betraktaren (Beronius, 1994). I vart fall är det
genom olikheterna som maktrelationen utkristalliseras sig (Foucault, 2002).
Studiet av maktrelationer handlar bland annat om att se till vilket mål och motiv parterna har och
hur de agerar och reagerar på införskaffande av lönsamhet och privilegier (Foucault, 1982). Det
som kan utläsas är att få enhetschefer är intresserade av att deras arbete granskas av
områdeschefen, deras handlingsutrymme har begränsats. Vad avser områdeschefens motiv
handlar det i dagsläget att vara en fungerande enhet i verksamheten. Några egna intresseområden
har inte kunnat utläsas. Verksamhetschefen har frigjort sig från det dagliga arbetet och har
numera en tydligare uppfattning av verksamheten genom den granskning områdeschefen gör.
Det sätt som maktrelationen sätts i drift är genom kontrollhandling som lagras och förs vidare
uppåt i organisationen. Foucault (1982) menar att ett exempel på maktrelationen sätt att drivas är
de facto komplexa kontrollhandlingar som lagras och bokförs. Vidare har det nya chefsledet
inneburit en mer omsorgsfull hierarkisk struktur. Genom områdeschefen har verksamheten
rationaliserats vilket resulterat i att enhetschefens arbetsprestation kunnat detaljgranskas i ökad
utsträckning hellre än tas för givet (Foucault, 1982).
Enhetschefernas motstånd mot implementeringen av områdeschef låter sig inte lätt förklaras.
Vad avser organisationskulturen var den stabil (Schein, 1988). I implementeringsarbetet sett ur
McKenna och Beech (2008) kraftfältsmodell havererade den i mellanpartiet då löftet om
avlastning dementerades. Därmed uppstår inskränkt värdighet och självständighet vad avser
bland annat känslan av att ha blivit förd bakom ljuset och känslan av kontroll (Karlsson, 2008).
Motståndet tar sig uttryck genom att signalera till facklig part, diskutera saken kollegialt och
upplysa om faktorerna kontroll och bristande avlastning. Sett till maktperspektivet kan
enhetschefernas redogörelse för känslan av kontroll och sviket löfte betecknas som motmakt.
Motståndet behöver bland enhetschefer inte vara avsiktligt eller medvetet (Beronius, 1986).
Den form av makt som kunnat uttydas i studien är att beteckna vad Foucault (2003) anger som
den disciplinära makten. Denna disciplinering är ett sätt att utföra en handling och teknologi i
avsikt att styra individen. Den disciplinära makten kan förstås i de rutiner och regler som skapats
för att syna enhetschefens arbete (Beronius, 1986). Vidare kan nämnas att områdeschefen själv
96

är föremål för disciplineringstekniken då denne är ålagd att stämma av vad enhetschefen gjort
och rapportera detta vidare. Verksamhetschefen är å sin sida ålagd att redovisa resultat och
avvikelser till Socialnämnden därmed blir det tydligt att det inte är en enskild yrkesgrupp eller
individ som uppbär den disciplinära makten (Foucault, 2003). Disciplineringsrutinen kan
betecknas som kontroll och är ett resultat av samhällets ökade krav på insyn.
Disciplinering kan ses som den makttyp som består av en rutin, kontroll, målbild därmed är
disciplinen också en teknologi (Foucault, 2002). Vad är då avsikten med denna teknologi som
avser undersöka enhetschefens arbete. Det nämndes bland verksamhetschefer att de har ställts
ökade krav på insyn av verksamheten vilket resulterat i att nya riktlinjer kommit från nämnd.
Vilka sedan implementerats i områdeschefens uppdrag. Tidigare var enhetschefen formellt
bunden att genomföra samma styrkkortsarbete som denne gör idag men det fanns ingen kontroll.
Det känns som att vi alla jobbar med samma saker, likvärdigt på något sätt […] Det har blivit mer
struktur så känns det. Tidigare har man ju jobbat med samma saker men det har inte varit på samma
sätt lika uttalat. Många upplever ju att de är mer kontrollerade. (Elvy)

Processen som leder till att områdeschefen blir kontrollant av enhetschefens värv kan förklaras
genom Foucault (1986). Enhetschefen hade fritt spelrum att verka i egenskap av chef genom
deras ålagda redovisningsuppgifter. Då organisationen levandegör vetandet; ”det rätta sättet” har
andra sätt att utföra uppgifter på mindre legitimitet. Enhetschefen måste anamma ” det rätta
sättet” vilket har normaliserats. Det enda sättet är det normala allt annat saknar legitimitet.
Enhetschef en hade tidigare större möjligheter att med eget ansvar sköta sitt arbete. Idag är var
och en av enhetscheferna övervakade på så vis att deras arbete och sättet de utför arbetet på
dokumenteras och rapporteras. Syftet med rapporteringen handlar om att normalisera
verksamheten, att alla arbetar lika. Områdeschefen fyller därmed en funktion att verka för
enhetlighet, konsekvensen av detta är upplevelsen av kontroll (Foucault, 1986).

7.3 OMRÅDESCHEFENS UPPDRAG
Områdeschefens uppdrag fastslogs av socialchefen november 2012 (Bilaga 3). Där står att
områdeschefens viktigaste uppdrag är att samverka med övriga områdeschefer för att genom
detta kunna utveckla Socialförvaltningens arbete. Ett av de viktigaste uppdragen var även att
stödja enhetscheferna i deras dagliga arbete nära baspersonal, kund och anhörig. Därtill skall
områdeschefen bland annat ansvara för att enhetschefen formulerar en lista på aktiviteter med
utgångspunkt från verksamhetsområdets styrkort. Ansvaret omfattar även att arbeta mot
uppställda mål. Därtill vara förtrogen med genomförandeplaner, policys och lagar.
Områdeschefen skall bland annat leda, utveckla, samverka och analysera området med
utgångspunkt från; kund-, medarbetar-, utveckling- och ekonomiperspektivet (Bilaga 3).
Denna uppdragsbeskrivning relaterar till vad Meyer och Rowan (1977) kallar; Rationaliserade
myter. Uppdragsbeskrivningen fastlägger skilda sociala och tekniska syften dessa redogörelser är
enligt Meyer och Rowan (1977) inte sällan opersonligt presenterade. Vidare ges regler för hur
dessa syften skall kunna anbringas. Vidare är den rationaliserade myten förankrad högre upp
inom organisationen vilket i detta fall utgörs av socialchefen. Vad den rationaliserade myten gör
med organisationen är att den genom sin tillblivelse omskapar och därmed transformerar de
rådande riktlinjerna och ger ett nytt script för hur vissa situationer skall hanteras. Hela
organisationen kommer att anpassa sig efter den rationaliserade myten.
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Det kan konstateras genom det empiriska materialet att det finns mycket skilda föreställningar av
vad som ingår i områdeschefens uppdrag vilket delvis eller inte alls harmoniserar med
Socialchefens fastslagna uppdragsbeskrivning vad avser områdeschefens uppdrag. Även
områdescheferna själva är helt på det klara med den nedskrivna uppdragsbeskrivningen. Hur hårt
denna uppdragsbeskrivning skall hållas är oklart. Thomas och Linstead (2002) menar att
organisationshierarkins mittfåra saknar ett tydligt fokus. Detta speglar de olika och emellanåt vitt
skilda redogörelser för vad som ligger i områdeschefens uppdrag.
Verksamhetscheferna från båda verksamhetsområdena menar att i områdeschefens uppdrag
ligger att främst att utöva ett nära ledarskap mot första linjens chef. Mer konkret beskrivs det
nära ledarskapet av verksamhetscheferna som att följa upp enhetschefens arbete och kunna ge
enhetschefen den återkoppling denne behöver. Primärt handlar områdeschefernas uppdrag enligt
verksamhetscheferna att vara första linjens chefer behjälpliga.
Att studiens områdeschefer delar verksamhetschefernas redogörelse för områdeschefens uppdrag
stämmer inte. I vart fall är den inte uttalad bland alla områdeschefer. Kim, Kerstin och Maj ger
en beskrivning som bäst harmoniserar med verksamhetschefernas redogörelse. Somliga
enhetschefer ger mycket generella redogörelser som; att arbeta med strategiska frågor och mot
arbetslinjen. Dessa svar väcker snarare frågor. Andra svar upplevs och tolkas som tillrättalagda.
Med stor sannolikhet känner de flesta chefer till kommunens värdegrund och kan precisera den.
Detsamma kan inte helt och fullt sägas om vad som ligger i uppdraget; områdeschef. Det
utesluter inte att om vardera områdeschefen fick läsa sin uppdragsbeskrivning att de inte skulle
kännas vid beskrivningen som sitt uppdrag. En entydig redogörelse erhålls inte av
områdescheferna vad avser deras uppdrag.
Enhetschefernas redogörelse för områdeschefens uppdrag är varken politiskt korrekt eller
generellt beskrivet utan relaterar i överlag till de möten enhetschefen haft med sin områdeschef
och hur de från detta tolkat dennes uppdrag. Enhetscheferna från verksamhetsområde vård visar
både på att områdeschefen kan fungera som ett bollplank vilket nämns av den nya enhetschefen
Sara. De två övriga enhetscheferna Elvy och Klara redogör för att områdeschefen verkar för att
enhetscheferna skall verka efter samma linje. Detta kan utläsas som att de i sitt uppdrag
genomför kontroller i syfte att främja att alla arbetar efter samma mål och riktlinjer.
Enhetscheferna i verksamhetsområde stöd menar att områdeschefen i sitt uppdrag är stödjande.
Samtidigt höjs röster om att områdeschefens uppdrag var att avlasta enhetscheferna
administrativt.
Ja alltså coachande och stöttande till oss enhetschefer, det är väl det jag upplever genom ”Kerstin”,
hon ger mig mycket stöd om jag behöver det […] Hon kommer mer bara och checkar av läget och
ser att allt flyter på. (Adira)
Områdeschefen skulle vara en avlastning för oss, jag upplever inte att dom avlastar oss, jag
upplever att jag fått mer att göra och det är en upplevelse jag delar med många andra. (Sigrid)

De fackliga parternas redogörelse för områdeschefens uppdrag går isär parterna emellan. Milo
menar att uppdraget är att diskutera strategiska frågor och hantera juridiska frågor kopplade till
verksamheten detta kan ställas i kontrast till Astrids redogörelse som menar att uppdraget är att
fungera som ett mentalt och operativt stöd.
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Uppdraget är väl att diskutera strategiska och övergripande frågor och det finns många frågor att
diskutera vad kan vi göra inom ramen för LSS eller Sol lagstiftningen, vad är vi skyldiga att göra
enligt kommunlagen och så vidare. (Milo)
Den jag haft mest kontakt ja dennes uppdrag är ju mer att vara ett mentalt stöd och hjälpa till i
prioriteringsfrågor och hjälpa till rent operativt. (Astrid)

Uppdragsbeskrivningarna skiljer sig åt. Dels finns diskrepanser inom vardera gruppen. Bland
områdeschefer finns stora skillnader i beskrivning av deras uppdrag, allt från precisa
beskrivningar till svar som generar känslan av att svaren är tillrättalagda. Bland fackliga parter
finns stora kontraster i redogörelse av områdeschefens uppdrag. Enhetschefer och
Verksamhetschefer har mest konsensus i sin egen grupp. Verksamhetscheferna trycker båda två
på det nära ledarskapet att stödja enhetschefen, första linjens chef. Detta nämns även bland vissa
områdeschefer. Enhetscheferna grundar sin redogörelse av områdeschefens uppdrag baserat på
erfarenhet och observation. En slutsats som kan dras av det empiriska materialet är att en mycket
stor del av områdeschefens uppdrag går ut på att följa upp och granska enhetschefens arbete och
rapportera detta vidare till verksamhetschef.
Ser vi till verksamhetscheferna, somliga områdeschefer och enhetschefer är linjen att de primärt
skall fungera stödjande till första linjens chef. Ett nära ledarskap som bland annat avser att ge
feedback och uppföljning. Enhetschefen har tidigare och även nu funnit coaching och stöd
genom personalkonsultens försorg. Områdeschefen skall i sitt uppdrag vara nära, stöttande och
kunna ge feedback. Områdeschefen är till skillnad från personalkonsulten chef till enhetschefen.
McKenna och Beech (2008) menar att rollen som både domare och rådgivare ibland kan skapa
förvirring. Denna förvirring skapas om det finns brister i hantering av utvärderingstekniker och
om det saknas kvalité i kommunikativa färdigheter. O'Connor och Lages (2009) menar att chefen
alltjämt har ett maktövertagande över arbetstagaren. En coach skall verka på en jämbördig nivå
och inte vara resultatorienterad som chefen är. Därmed kan coaching och stöd från
personalkonsult respektive områdeschef inläsas på skilda vis. Områdeschefen kan med stöd av
Gjerde (2012) och O'Connor (2004, 2009) resonemang inte ersätta en renodlad coach då den inte
kan se till enhetschefens egna önskningar framför organisationens. Däremot kan områdeschefen i
egenskap av sitt nära ledarskap tillämpa coachande tekniker för att stödja, motivera och
inspirera.
Då områdeschefen redogör för att de följer upp enhetschefens styrkortsarbete ger det i sig ingen
exakt redogörelse för hur det går till. Det är inte osannolikt att granskning av enhetschefens
arbete genom översyn av styrkort skiljer sig mellan områdescheferna samt hur mycket fokus som
läggs på denna uppgift. McKenna och Beech (2008) menar att det är viktigt att använda säkra
och pålitliga utvärderingstekniker, huruvida områdescheferna använder samma metod är osagt.
Det kan av både enhetschefer och områdeschefers utsago konstateras att områdescheferna
tillämpar vad som kan förklaras genom McKenna och Beech (2008) prestationshantering. Vid
uppföljning med enhetscheferna går områdeschefen igenom tidigare resultat samt hur de skall nå
uppsatta mål. Genom denna prestationshantering kan Socialförvaltningen få en uppfattning hur
respektive enhetschef hanterar sina uppgifter. Detta var osagt inom organisationen före
områdeschefens existens.
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7.4 MYNTETS TVÅ SIDOR
Verksamhetschefen har genom områdeschefen erhållit möjlighet att frigöra sig från operativt
arbete i det verksamhetsnära och därmed kunna ägna sig mer åt strategiska frågor exempelvis hur
verksamheten skall arbeta ur ett mer långsiktigt perspektiv. Verksamhetschefen har förvisso
alienerat sig från verksamheten ytterligare ett steg. Det som hände ute i verksamheten gick
tidigare från baspersonal, kund eller anhörig till enhetschefen som därefter rapporterade
informationen som andrahands information till verksamhetschefen. Nu skall informationen riktas
till områdeschefen som sedan väljer om det är information som skall vidare till verksamhetschef.
Därmed tredjehandsinformation. Verksamhetschefen har genom områdeschefens tillträde mindre
att göra med det operativa arbetet som styrs och övervakas av områdeschefen. Därmed har
verksamhetschefen mer tid för strategiskt arbete och får genom granskning av vardera
enhetschefen en tydligare uppfattning av hur det ser ut i verksamheten även om det sker på
bekostnad av enhetschefernas känsla av övervakning.
En ny enhetschef kan se det nära ledarskapet som ett mentorskap där områdeschefen visar vägen
och finns tillgänglig i personalärenden och kundärenden. Områdeschefen finns som ett stöd även
för den luttrade enhetschefen då svårigheter uppstår samtidigt som de genom sin närvaro kan
arbeta preventivt då deras fokus är enhetschefen. Om organisationen jobbar enhetligt mot samma
mål kan områdescheferna förstås som kontrollanter vars kontroller fungerar som ett
organisatoriskt panoptikon där områdescheferna synar det som tidigare var fördolt. Vidare är
samverkan områdeschefer med varandra. Därmed vet alltid områdeschefen mer om
organisationen som helhet än vad enhetschefen kan tänkas veta. Vetandet har en tydlig koppling
till makt i sociala relationer. Att ha en lägre tillgång till vetandet skulle i relationen områdeschef
och enhetschef kunna utläsas som exkludering (Foucault, 1986). Att områdeschefer sinsemellan
har verksamhetsövergripande möten som lämnar enhetschefen utanför kan tolkas som en
rationell lösning för att hålla enhetschefen på; ”need-to-now basis”.
På det hela taget kan en förstå att den som förlorat mest på områdeschefen installation är
enhetschefen. Enhetschefens värv kontrolleras och följs upp schematiskt. Därmed är
enhetschefen de facto övervakad, enhetschefen måste leverera och kommer att graderas efter
insats. Det kan även formuleras som att enhetschefen är den part som vunnit mest på
installationen av områdeschefen. Genom områdeschefen kommer enhetschefen ha tätare kontakt
med sin närmsta chef, därmed ges tätare kommunikationsmöjligheter. Vidare hjälper
områdeschefen kontinuerligt till med att enhetschefen arbetar efter de riktlinjer, rutiner och
regler som finns. Därmed kan enhetschefen känna sig tryggare i sin roll som enhetschef.
Ytterligare ett chefsled har resulterat i att organisationen kan erbjuda en tydlig karriärväg för
enhetschefer. Enhetschefernas formella kompetens skiljer sig inte i någon större utsträckning
från områdescheferna. Därtill verkar enhetscheferna inom samma verksamhet. Då flertalet av
områdescheferna tidigare varit enhetschefer kan det nya chefsledet också betecknas som en ny
karriärväg internt.
Socialförvaltningen verkar för medborgaren och de kunder som finns inom förvaltningen på
bland annat boenden, korttidshem och daglig verksamhet. Sett ur kundperspektivet har
områdeschefen existens en mer indirekt effekt. Enhetschefen leder baspersonalen som handleder
kund. Anta att en enhetschef varken har intresse eller mandat att leda sin personalgrupp,
baspersonal får skapa sina egna regler, informella ledare och arbetsgrupper skapar sin egen
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agenda och dagordning. Detta skulle innebära att kunden inte får samma handledning eller vård
om den bor på hus A som att den bor på hus B där skilda enhetschefer leder verksamheterna på
skilda vis. Vidare finns inte tid att se över hur vardera enhetschefen arbetar. Detta innebär
därmed ett lotteri för Socialförvaltningen som inte kan erbjuda samma service då verksamheterna
leds på skilda vis. Denna kvalitetsbrist kan reduceras genom en områdeschef vars främsta
uppgifter är att se över hur enhetschefen arbetar. Visar det sig att en enhetschef inte vet eller kan
leda verksamheten kommer åtgärder sättas in. Verksamheterna börjar arbeta mot samma linje
och kund som bor i boende A kan med största sannolikhet få samma omhändertagande om
vederbörande bor i boende B.

7.5 DET OSAGDA
Det som inte uttalas saknar inte värde, tvärtom kan det indikera på parternas intressen
(Fairclough, 1995b). Det som ligger i partens intresse är också något vederbörande vurmar för,
då blir det också fokus för samtalet. En som avser att presentera ett sakförhållande eller aspekt
vederbörande tycker mindre om hör det inte alltid till saken att ventilera dess positiva sidor.
Det som egentligen inte diskuteras och värderas bland områdeschefer är om det de facto finns ett
behov av administrativ avlastning bland enhetscheferna. Att det var några förlupna ord som
utvecklades till en sanning som blev till ett löfte som aldrig infriades är en sak. Det som nämns
om den administrativa avlastningen bland områdeschefer är att det aldrig var en realitet. Det
diskuteras i lägre grad om det administrativa arbetet som åligger enhetschefen. Med
utgångspunkt från Petterson (2008) så är det en bister realitet att mellanchefen inom vårdsektorn
befinner sig under högt tryck från flera fronter.
Något som låter sig vara osagt bland de enhetschefer som påtalar att de har fått mer att göra
sedan områdeschefen kom ger inga konkreta exempel på det mer arbete som tillkommit. Flera av
studiens enhetschefer menar att inga extra arbetsuppgifter tillkommit vilket då står i kontrast till
att det blivit mer att göra. Det är själva framställningen och presentationen av det arbete som
tidigare inte exponerades som kan tolkas som merarbetet.
Facket ger en mindre nyanserad bild av områdeschefen. Fackets mission tolkas som att enda
lösningen är att områdeschefen skall bort. Vilket baseras på att enhetschefen känner sig
kontrollerad. Detta kan inte vara fog nog att ta bort en befattningsnivå. Istället för att nämna
förbättringsförslag på det kontrollerade inslaget finns bara en lösning vilket är att nedmontera
befattningen. Den information som strömmar från organisation till fack är till sitt innehåll i regel
färgad av ett ställningstagande. Den organisation som facklig part känner och tolkar är en annan
än vad gängse organisationsmedlem känner då organisationsinformationen som når fack är
resultatet av ett selektivt rekapitulerande (Berger och Luckmann, 1967, 1998). Facklig part
nämner heller inte de gynnsamma effekter som områdeschefen bidragit med. Ett inom
förvaltningen välkända exempel på det är att vara ett stöd för de enhetschefer som behöver
ledsagning i sitt chefskap. Facket diskuterar heller inte deras medlemmars möjlighet till
karriärutveckling inom organisationen. Något som ett nytt chefsled innebär då rekryteringsbasen
för områdeschefer inte sällan sker bland befintliga enhetschefer.
Att det inte nämns kan också bero på den information som kommer till facket. Fackliga parter får
eventuellt en mindre nyanserad bild av sakförhållandet, därmed arbetar facket utifrån den sida de
känner till och tar strid för just den aspekten.
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7.6 AVSLUTANDE REFLEKTIONER
Att upplevelsen av kontroll var framträdande bland enhetscheferna kunde inte förutspås i
studiens inledande skede då syftet skissades fram efter en arbetsplatsförlagd praktik i
verksamheten. Inte heller kunde en ana att en uppdragsbeskrivning kunde uttryckas på skilda vis
som det faktiskt visade sig göra.
Den kontroll som det redogörs för i förvaltningen bland enhetschefer och facklig part är att
beteckna som ett tämligen isolerat problem. Med det menas att problemet i huvudsak berör
enhetschefen och därmed även fack som verkar för enhetschefens intressen. Huruvida
upplevelsen av denna kontroll påverkar verksamheten i övrigt är i dagsläget bara spekulativ.
Sannolikt har kontrollen en indirekt inverkan på Socialförvaltningen i form av
personalomsättning bland enhetschefer. Kontrollen måste ses som en konsekvens av den
disciplineringsteknik som områdeschefen hanterar i sin rollutövning. Vidare är syftet med denna
teknik att normalisera verksamheten, att regler, rutiner och arbetssätt är enhetligt. De som går sin
egen väg i för hög utsträckning kommer att genom åtgärd dirigeras till verksamhetens riktlinjer.
Det har varit viktigt att i genomförandet av denna studie vara neutral i största möjliga mån. Det
finns risker att kontrastera parterna till den grad att det frambringar en klassisk diktning med den
förtryckta och förtryckare, gott och ont. I en sådan berättelse skulle enhetschefen sannolikt vara
den fjättrade. Det är vidare lätt att bli politiskt, ta ställning för svaga, deklarera orättvisor. Med
ett sådant tänk blir Lukes (2008) ett ypperligt verktyg i analys och uttolkning. Foucault (2002)
menar att makten inte har en kärna. Makten är en illusion. En illusion som ändå kan generera
känslor och motstånd därtill något som kan analyseras genom att se till diskrepanserna mellan
studerade parter.
Områdeschefen utför ett värv som baseras på samma värdegrund som enhetschefen och
verksamhetschefen, därtill all personal i verksamheten. Ändå uppstår det lätt ställningstaganden
där vardera gruppen sätts i motsatsförhållande och betraktaren skall göra ett val. Det intressanta
är att en lätt glömmer kundnyttan och det faktum att alla parter har en mission att erbjuda kvalité
gentemot kund oavsett valet av antalet chefsled.
Att Socialförvaltningen valde att implementera områdeschefsbefattningen var inget nyskapande
drag utan ett drag bland annat baserat på mimetisk isomorfism (DiMaggio och Powell, 1983). På
en verksamhetschef som hade för mycket på sitt bord, på signaler utanför verksamheten. Det
fanns med andra ord till synes högst rationella avsikter. Alla var överens om att vakuumet mellan
enhetschef och verksamhet måste fyllas. Områdeschefen blev därmed en realitet. Sett till Astrids
resonemang om att istället för områdeschefer ha infört biträdande verksamhetschefer så kan det
tolkas som en lingvistisk list då verksamhetschef och områdeschef skulle vara synonymt med
varandra. Poängen med det andra namnet på områdeschefer skulle då vara att enhetschefen inte
skulle känna sig degraderad vilket skulle underlätta implementering med den fördelen att
enhetschefen skulle känna att den tidigare frånvarande och överbelastade verksamhetschefen
blivit fler och mer närvarande. Implementeringen av fler verksamhetschefer hade eventuellt mött
mindre motstånd än ett nytt chefsled.
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8. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING
Under skrivandets gång har förslag till fortsatt forskning nedtecknats då intressanta men för
studien inte aktuella vägval visat sig. Detta kapitel redovisar ett antal uppslag som kan vara
goda uppslag till kommande studier inom ämnesområdet.

En av studiens områdeschefer frågade om studien även skulle innebära intervjuer med
baspersonalen, dessa som arbetar närmast kund. Informanten fick då till svar att det är nog rätt
onödigt då baspersonal inte har vidare kontakt med områdeschefen i dennes dagliga arbete.
Områdeschefen menade dock att det visst fanns en kontakt mellan områdeschef och baspersonal
och att det skulle vara ett intressant studieuppslag. Detta uppslag till fortsatt forskning kunde
även spänna utanför Socialförvaltningen som organisation. Att exempelvis undersöka interaktion
mellan verksamhetens baspersonal och dennes chefs överställde. Att med andra ord hoppa över
ett led och studera ett sådant förhållande. I vilka situationer möts konstellationen och vad väcker
det för tankar?
En kan inte blunda för det uppenbara faktum att informanterna i denna studie i huvudsak utgörs
av kvinnor. Verksamheten är i enlighet med Ahrne (2003) av tradition befolkade av kvinnor då
verksamhetsområdet är av vårdande karaktär och att baspersonalen i verksamheten av tradition är
kvinnor vilken även avser studiens omnämnda chefsled. Ett intressant uppslag vore att i en
komparativ studie jämföra områdeschefens tillblivelse i Socialförvaltningen men en liknande
tillsättning av mellanchef i en bransch med jämförbar snedfördelning av könsrepresentation.
Förslagsvis en tekniskt industriell verksamhet.
Ett intressant uppslag vore att med denna studie som bakgrund studera skillnaden av hur nya
respektive seniora enhetschefer hanterar och upplever organisationsförändringar som att de får
en närmare chef. Finns där skillnader mellan tiden i verksamheten och upplevelsen av
förändring?
Då flertalet enhetschefer och fackliga parter menar att enhetschefen arbetar under en hög
administrativ press vore det därför intressant att i en framtida studie undersöka måttet av
arbetsbelastning bland enhetschefer. Visar det sig att trycket är högt vore det därmed lämpligt att
undersöka tänkbara sätt att reducera arbetsbelastningen.
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INTERVJUGUIDE
Informanterna har underrättats om forskningsrådets etiska riktlinjer innan intervjuerna.
Bakgrundsfrågor
Kan du berätta lite om dig själv? (Utbildning/befattning)
Arbetslivserfarenhet – Vad har du arbetat med tidigare?
Kan du beskriva ditt verksamhetsområde lite kort?
Hur länge har du arbetat inom verksamheten?
Hur skulle du beskriva ditt ansvarsområde?
Införandet av områdeschefen
Varför tror du att Socialförvaltningen infört områdeschefsbefattningen?
Hur skulle du beskriva områdeschefens uppdrag?
Hur såg det ut inom organisationen före tillsättning av områdescheferna?
Hur ser det ut inom organisationen efter tillsättning av områdescheferna?
Vilka förväntningar fanns på områdeschefen? Har dessa förväntningar införlivats?
Har verksamheten förändras sedan installationen av det nya chefsledet?
Områdeschefens upplevelser
Vilket värde har dina tidigare ledarskapserfarenheter i ditt arbete som områdeschef?
Hur skulle du beskriva ditt uppdrag som områdeschef?
Har din yrkesroll förändras sedan du påbörjade arbetet som områdeschef?
Hur upplever du din arbetssituation?
Finns det något i ditt uppdrag som områdeschef som du skulle vilja förändra?
Kollegor och fackförbund
Hur tycker du att områdeschefens roll skiljer sig från andra chefsroller inom förvaltningen?
Vad tror du är de största förändringarna som skett sedan installationen av områdeschefen?
Har din arbetssituation förändrats sedan områdeschefen tillträde?
Upplever du att områdeschefens uppdrag förändrats sedan chefsinstallation?
Finns det något som skulle vilja förändra och i sådant fall vad skulle det vara?
Avslut
Har du något du skulle vilja tillägga?
Då får jag tacka dig för din medverkan!
Exemplifiering av uppföljningsfrågor i intervjun
Skulle du kunna utveckla det?
Har du några exempel på det?
Hur kände/ tänkte du då?
Hur menar du?
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BILAGA 2

Områdeschefer

Arbetsplatsbeskrivning
Luleå är norra Sveriges hjärta med storstadens utbud och småstadens närhet, industristadens kraft och universitetstadens
nytänkande. En riktig vinterstad med vita vidder och en somrig skärgårdsstad som toppar solligan år efter år. Vi närmar oss 75
000 Luleåbor och siktar på att bli 10 000 fler.
Socialförvaltningen har kunden i centrum och utgår ifrån Socialnämndens vision ”Meningsfullt liv i Luleå”. Med kvalitet,
engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, tillgodose behov som
uppfyller våra medborgares önskemål.
Socialförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena Individ och familj, Hälso- sjukvård och rehabilitering, Stöd och omsorg,
Vård och omsorgsboende samt Ordinärt boende.

Arbetsbeskrivning
Områdeschefen är chef över enhetschefer och har ekonomi- och personalansvar inom sitt område. Ditt viktigaste uppdrag är
att samverka med övriga områdeschefer för att leda socialförvaltningens arbete framåt. Som områdeschef stödjer du det
operativa arbetet och utvecklingen av området, har ett uppföljningsansvar inom personal, ekonomi, arbetsmiljö och
kompetensutveckling. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Du har universitets-eller högskoleutbildning inriktning mot hälso- och sjukvård, sociala omsorgsprogrammet,
socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning. Erfarenhet av ledarskap är ett krav. Du är strategisk och beslutsam, har
förmåga att kommunicera, samverka och skapa förtroende samt erfarenhet av processinriktat arbete. Vi söker dig som är en
erfaren, tydlig och självständig ledare. Du har goda kunskaper i de lagar och avtal som styr verksamheten. Du har god förmåga
att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. B-körkort är ett krav.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Hälso- sjukvård och rehabilitering
* Områdeschef Resurscentrum Fyren och Klockarängen
Ordinärt boende
* områdeschef hemtjänst
* områdeschef personlig assistans
Vård och omsorgsboende
* områdeschefer
Stöd och Omsorg
* områdeschef neuro/psykiatri boende och boendestöd
* områdeschef gruppbostäder
* områdeschef dagligverksamhet/ sysselsättning
Tillträde enligt överenskommelse.
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Ansökan
Ansök senast: 2012-06-03
Referensnummer: A272151
Välkommen att söka genom att:
Göra en digital ansökan via denna länk.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen 1-3 områdeschefer till resp. verksamhetsområde.

Kontakt
Kontaktperson
Chef Personalenheten Håkan Dahlqvist 0920-45 43 67

Fackliga företrädare
Ledarna
Sirpa Jacobsson, Vision 0920-45 36 98
Margareta Nyrén Alexis Vårdförbundet 076-840 09 66
Akademikerförbundet SSR
Kommunal
SACO

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt kulturell mångfald tillför verksamheten.
Våra verksamheter präglas av en gemensam värdegrund;
Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens.
Socialförvaltningen begär att få se utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister vid nyrekrytering.
Vi ber dig söka tjänsten via ansökningsformuläret som är kopplat till annonsen. Använd länken under rubriken "Ansökan".
Urvalet sker i en databas utifrån ditt ansökningsformulär. Vi ber dig därför fylla i formuläret så noggrant som möjligt.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas i socialnämnden, samt att erforderliga beslut fattas ang.
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BILAGA 3
LULEÅ KOMMUN

Socialförvaltningen
Vård- och omsorgsboende
Ordinärt bo e nd e
Stöd och omsorg
Hälso, sjukvård och rehabilitering

Giltig fr o m:
Framställd av:

2012-11-??

Dokument:
Fastställd av:

Sida:

1 (4)

Mikael Lekfalk

Områdeschefens uppdrag
Du ansvarar för, företräder och leder området mot uppställda mål och uppdrag. Styrdokument
såsom lagar, policys, riktlinjer och styrkort, genomförandeplaner och
budget/vårdtyngdsmätning förtydligar uppdraget. Områdeschefen ansvarar för att
enhetschefen upprättar en aktivitetslista utifrån verksamhetsområdets styrkort. Du är väl
förtrogen med och arbetar efter gällande styrande dokument, däribland Luleå Kommuns
värdegrund. Du är en god förebild för Luleå Kommun.
Det viktigaste uppdrag är att samverka med övriga områdeschefer för att leda
Socialförvaltningens arbete framåt, samt ge enhetscheferna stöd i det operativa arbetet nära kund,
anhörig och medarbetare.

Uppdrag:
Områdeschefen ar chef över enhetschefer och har ekonomi-, verksamhets- och personalansvar
inom sitt område.
Du är direkt underställd och arbetar på uppdrag av verksamhetschefen och ingår i
verksamhetsområdets ledningsgrupp. Du ansvarar även for att återrapportera till
verksamhetschef.
I ditt uppdrag ingår att delta i träffar med verksamhetschefer och områdeschefer. Till stod i ditt
arbete kommer du att ha stabsfunktioner tillgängliga.

Mötesstrukturer:
Verksamhetsområdets ledningsgrupp - Leds av ansvarig verksamhetschef. Områdeschefsträffar Leds av verksamhetschefer.
Områdeschefen har ledningsmöten med enhetschefer.
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Kundperspektivet:
Leda utveckling av området på uppdrag av och i samverkan med verksamhetschef. Följa upp
kvalitetsregister, informera a och rapportera.
Kontinuerlig uppföljning av HSL och social dokumentation samt genomförandeplan och
vård/rehabplaner.
Säkerställa att HSL-insatser utförs där behov finns, i samverkan med enhetschefer,
sjuksköterska, rehab personal. Vid avvikelserapportera till verksamhetschef.
Analys och uppföljning av Äldre guiden, Öppna jämförelser. SCB, kund och brukarenkäter. Vid
behov stötta enhetschef vid anhörigkontakter/svåra samtal.
Avvikelsehantering och återkoppling till v-chef och enhet.
Bistå med underlag för yttrande till ex. Socialstyrelsen, DO, Patientnämnden.
Mediakontakt i samverkan med enhetschef, verksamhetschef och socialchef.
Samverkan internt och externt.
På uppdrag av verksamhetschef ge information till ex. Socialnämnd. föreningar.
Ansvara för arbetet med kvalitetsledningssystem.

Medarbetarperspektivet:
Leda utveckling av området på uppdrag av och i samverkan med verksamhetschef.
Personal och arbetsmiljöansvar för områdets enhetschefer.
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet,
Analys och uppföljning av medarbetarenkät tillsammans med enhetschefer. Upprätta en
åtgärdsplan och rapportera till verksamhetschef.
Ansvara för att lagar, förordningar, styrdokument, policys, riktlinjer är kända och följs av
enhetscheferna.
Ge enhetscheferna stöd i det operativa arbetet nära personal.
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Planera och genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal med enhetschefer.
Inrapportering av statistikuppgifter.
Regelbundna ledningsmöten med enhetschefer.
Ansvara for bemanning av enhetschefer, samt vid akuta situationer täcka upp enhetschefs
frånvaro,
Vid behov ge enhetscheferna stöd i svåra personalärenden och rehabiliteringsärenden.
Bevilja, följa upp och implementera personaladministrativa rutiner.
Samplanera frånvaro med övriga områdeschefer.
Områdeschefen har yttersta ansvaret för att bemanna och omfördela inom sitt område.
God samverkan med de fackliga organisationerna.

Utvecklingsperspektivet:
Leda utveckling av området på uppdrag av och i samverkan med verksamhetschef.
Rapportera till verksamhetschef behov av kompetens och utbildningsbehov, planeringsdagar
m.m.
Säkerställa att rutiner och riktlinjer for området hålls aktuella och följs.
Rapportera behov av nya riktlinjer/rutiner till verksamhetschef.
Delta i kvalitets- och processarbete på uppdrag av verksamhetschef.
Bevaka och rapportera förändringsbehov till verksamhetschef.
Kontinuerligt arbeta med värdegrunden, kvalitetspolicy, styrande dokument for att uppnå
kvalitet.
Ansvara for att arbetet ska bedrivas efter basta tillgänglig kunskap ”Evidensbaserad praktik”.
Skapa förutsättningar för enhetschef att utföra kundbesök och hembesök.
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Ekonomiperspektivet:
Leder utveckling av området på uppdrag av verksamhetschef.
Ansvarar för att ha budget i balans inom sitt område, ta ansvar för förvaltningens och ytterst
kommunens ekonomi.
Budget- och uppföljningsansvar för området.
Delta i upphandlingsprocessen på uppdrag av verksamhetschef.
Samverka med lokalchef när det gäller leasingbilar och lokalfrågor.
Samplanera personalresurser inom området men aven med övriga områdeschefer.
Följa förändring av kund- och insatsbehoven inom sitt område och rapportera till
verksamhetschef.
Skapa delaktighet med enhetscheferna rörande områdets ekonomi.
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