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Abstrakt 

Det finns antaganden om att offentlig sektor har sämre ledare och färre utbildningsmöjligheter 

än den privata sektorn. Syftet med studien var att undersöka hur kommunala chefer upplever 

chefsstödet från personalavdelningen samt hur detta kan utveckla deras ledarskap utifrån 

uppsatta mål. Tidigare forskning visar att chefsstödet kan fungera bra men samtidigt vara 

komplext. De senare årens reformarbete inom offentlig sektor har genererat krav på chefer att 

leverera kvalité och utnyttja resurser på bästa sätt. Vi har använt oss av kvalitativ metod i form 

av semistrukturerade intervjuer med åtta chefer inom en kommun. Av resultatet framgår det att 

cheferna upplever brist på administrativt stöd, främst cheferna med stort antal underställda. De 

upplever även begränsade resurser men anser att personalavdelningen levererar bra stöd i de 

handfasta hårda personalfrågorna som cheferna vill ha hjälp med. Vidare framkommer det att 

stöd i mjuka personalfrågor snarare sker inom den egna verksamheten och att 

personalavdelningen endast kan bistå med utbildningar för utveckling av ledarskapet. 

Personalavdelningen bör även tydliggöra sin roll och definiera hur ett gott ledarskap ska tolkas, 

då resultatet visar många olika definitioner. Genom avlastning i administrativa uppgifter kan 

personalavdelningen skapa förutsättningar för cheferna att utöva ett gott ledarskap utifrån 

målsättningen. 
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Inledning 

Idag ställs höga krav på företag och organisationer att på ett effektivt sätt leverera resultat 

gentemot omvärldens förändrade krav och förväntningar. HRM är idag betydande för 

organisationers framgång och deras bidrag till medarbetarna speglas i verksamhetens lönsamhet 

(Gaines Robinson & Robinson, 2006). Att uppnå denna lönsamhet kräver ett HR-arbete utifrån 

ett strategiskt perspektiv istället för de traditionella arbetsuppgifterna på mer operativ nivå. 

Detta för att skapa värde gentemot organisationen i led med affärsmål och kontextens 

föränderlighet (Gaines Robinson & Robinson, 2006). För att HR ska kunna leverera värde krävs 

det en förflyttning av operativa personalfrågor till linjechefer, vilket förutsätter ett fungerande 

samarbete mellan chefer och HR-avdelningen, där chefsstöd används som en central funktion 

mot chefer i organisationen (Ulrich & Brockbank, 2007). Inom offentliga organisationer har ett 

kostnadseffektivt arbete blivit allt mer viktigt och offentliga sektorn har även de anammat en 

ny organisationsmodell som bland annat grundar sig i en decentralisering av personalrelaterade 

frågor med mer personalansvar för linjechefer i ett led att utvinna en mer effektiv organisation 

(Holmberg & Henning, 2003). Chefer inom den offentliga sektorn har tryck i sin chefsroll från 

många olika håll - såväl politiker som underställda vilket innebär ständiga krav på ett bra 

ledarskap (Berntson, Wallin & Härenstam, 2012). Då allt mer ansvar tycks läggas på chefer i 

en organisation och då framtidens HR-avdelningar enligt Ulrich & Brockbanks (2007) 

antaganden kommer att utvecklas allt mer åt en strategisk funktion med chefsstöd i fokus så är 

det en intressant aspekt att studera hur detta faktiskt fungerar, och om det fungerar, i praktiken, 

speciellt i en liten kommun med bristande resurser. Är det verkligen så lätt att anamma den 

vetenskapliga kunskapen om hur något bör utövas? 

 

Tidigare forskning pekar mycket på hur stöd kan behålla chefers motivation, prestation och 

hälsa. Det finns även mycket forskning kring chefers förutsättningar kopplat till kön inom 

offentlig sektor men få tidigare studier belyser ledarskapsutveckling via chefsstöd som 

arbetsmetod. Med tyngdpunkt i Berntson, Wallin & Härenstams (2012) beskrivning av hur 

viktigt det är med kompetenta ledare som levererar god kvalité i sitt arbete med människor och 

samtidigt kunna upprätthålla en kostnadseffektiv verksamhet ser vi intresset i att utforska hur 

detta kan utövas på ett bra sätt. Det finns många faktorer för behov av chefsstöd att ta i 

beaktande. Vi baserade vårt urval på antal underställda vilket i tidigare forskning har visat sig 

vara en faktor som kan påverka chefers arbetssituation (SKTF, 2002; Björk, 2013; Lundqvist, 

2013). Att undersöka en kommuns chefer är intressant då det finns antaganden om att chefer 
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inom den offentliga sektorn anses ha sämre ledare och färre utbildningsmöjligheter enligt 

Tullberg (2003) samt sämre hälsa och arbetssituation enligt Berntson, Wallin & Härenstam 

(2012). Huvudfokus för arbetet är således att undersöka hur chefsstödet från 

personalavdelningen upplevs idag samt hur det kan bidra till chefernas utveckling av 

ledarskapet. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunala chefer, utifrån sina behov, upplever 

stödet från personalavdelningen samt hur chefsstödet kan utvecklas och bidra till målsättningen 

om bra ledare med ett gott ledarskap. 

 

Frågeställningarna för studien är följande: 

 Hur upplever cheferna stödet från personalavdelningen idag? 

 Hur anser cheferna att detta stöd kan utvecklas utifrån deras behov? 

 Hur definierar cheferna bra ledare med ett gott ledarskap? 

 Hur kan personalavdelningen i deras stöd bidra till att utveckla chefernas ledarskap? 

 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnet för vår uppsats. Vi har fokuserat 

på artiklar och litteratur som berör HR-transformation och chefsstöd i stort men även centrerat 

vår sökning till ledarskap och chefsstöd relaterat till offentlig sektor. Denna forskning utgör en 

grund för vår senare diskussion och analys gentemot det empiriska materialet. 

 

Chefsstöd och ledarskap som forskningsområde 

HR-transformation, chefsstöd och chefernas ökade personalansvar är något det finns mycket 

forskning kring. Även ledarskap ur olika perspektiv är utbrett inom forskningsvärlden (Yukl, 

2010). Vi anser att det fattas forskning kring chefsstöd från HR direkt kopplat till chefernas 

utveckling av ledarskapet och inte bara stöd kring de konkreta arbetsuppgifter chefskapet 

medför. Det har varit centralt att belysa litteratur och tidigare forskning som behandlar ämnet 

inom både privat och offentlig sektor. Detta för en bred inblick i hur chefsstöd praktiseras i 

olika organisationsformer samt hur ämnet diskuteras, främst inom kommunal verksamhet. Det 

har även varit väsentligt att beskriva skillnaden mellan privat och offentlig sektor då 
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förutsättningarna och handlingsutrymmet i dessa organisationsformer ser olika ut (Björk, 

2013), vilket är viktigt att ta i beaktande då vi gör vår analys av det empiriska materialet som 

kommer från en kommunal verksamhet. Vidare belyses HR-transformation och chefers ökade 

personalansvar då detta arbetssätt idag blir allt mer eftersträvansvärt för att uppnå 

konkurrenskraftiga och lönsamma organisationer (Ulrich & Brockbank, 2007). Detta blir 

viktigt att ta i beaktande och analysera vårt resultat gentemot, för att belysa hur kommunen 

arbetar i förhållande till detta arbetssätt Ulrich & Brockbank (2007) beskriver. Att även utforska 

hur chefsstöd praktiserats i andra organisationer, hur det har fungerat samt hur bidraget från HR 

uppfattas av chefer känns som viktiga pelare att jämföra vårt resultat med. Att vidare redogöra 

för begreppet ledarskap i allmänhet är centralt för en förståelse hur olika forskare ser på 

begreppet för att sedan undersöka hur ledarskap och chefsstöd resonerats inom offentlig sektor. 

Detta för att nå ett mer kontextbundet sammanhang. 

 

Offentlig och privat sektor 

Det är skillnad på offentlig och privat sektor när det kommer till handlingsutrymme och 

förutsättningar. Offentlig sektor måste förhålla sig till statens lagar och förordningar till skillnad 

från privat sektor som snarare styr sin verksamhet utifrån aktieägarnas önskemål, vilket ger 

större handlingsutrymme och snabbare beslutssteg (Björk, 2013).  

 

Christensen, Laegreid, Roness & Rövik (2005) diskuterar detta djupare då de inom 

organisationsteorin beskriver två olika förhållningssätt gällande privat och offentlig sektor. En 

inriktning förhåller sig till att det inte finns någon väsentlig skillnad mellan offentliga och 

privata organisationer. Författarna menar att det snarare handlar om påverkansvariabler som 

storlek, uppgifter och teknologi samt om organisationerna är affärsmässiga eller allmännyttiga. 

Vidare beskriver författarna ett annat perspektiv som innebär att organisationsformerna skiljer 

sig åt då offentliga organisationer har en större uppsättning mål och värderingar för att uppnå 

en legitim verksamhet och privata organisationer har ett ansvar inför sin styrelse med mer 

begränsade mål, exempelvis ekonomiskt överskott. Den offentliga verksamheten ska hantera 

faktorer som exempelvis politisk styrning, medbestämmande, öppenhet till offentligheten samt 

vara kostnadseffektiva vilket innebär ett tryck från många håll. Dock beskriver författarna att 

alla organisationer, oavsett offentlig eller privat, i någon utsträckning har politiska krav på sig 

i form av lagar och regler och att gränsen idag är otydlig mellan organisationer (Christensen et 

al. 2005). I denna studie anser vi att det är viktigt att ha i åtanke att det inom offentlig sektor är 
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mer begränsat vad gäller förutsättningar och handlingsutrymme och hur det kan påverka 

chefernas arbete. 

 

HR-transformation 

Under 1980-talet fanns det en förväntning om att personalarbetet skulle bli mer affärsorienterat 

med fokus på ledarskap ur ett management-perspektiv och vikten av rätt kompetens för att bli 

konkurrenskraftiga. Detta menar Targama & Ohlson (1986) som återfinns i Per Thilanders 

(2013) avhandling “Personalarbete och HR-transformation”. Men under 1990-talet började det 

handla allt mer om att från ett decentraliserat arbetssätt nu återigen centralisera HR-funktionen 

för att arbeta värdeskapande gentemot uppsatta affärsmål. Detta menar Ulrich & Brockbank 

(2007) som beskriver en ny typ av HR-modell som bland annat innefattar lokala 

personalspecialister som levererar stöd till linjechefer i deras respektive områden. Detta för att 

HR inte längre vill förknippas med administrativt arbete utan uppnå en mer effektiv och 

strategisk roll i organisationen för att skapa värde gentemot interna och externa aktörer; 

medarbetare, chefer, kunder och aktieägare. I och med detta arbetssätt och via dagens IT-

lösningar kan cheferna göra en stor del av det administrativa arbetet själva, och HR får ett mer 

strategiskt fokus i sitt arbete (Ulrich & Brockbank, 2007).  

 

Per Thilander (2013) refererar till Spencer (1995) som menar att nya teknologiska lösningar via 

IT-system har gjort det möjligt att effektivisera arbetet. Vidare menar Tyson (1999) att HR och 

dess kunskap bidrar till organisationens framgång och med hjälp av sin kunskap hjälper ledarna 

att uppnå organisatoriska mål. HR förväntas sälja in ledarskapsvärden i organisationen och ska 

engagera sig i att införa värderingar till de underställda på en rad olika sätt. Rollen som 

marknadsförare och försäljare verkar idag vara mer synligt än någonsin (Tyson, 1999). Att 

undersöka hur personalavdelningen förhåller sig till ledarskapsarbete gentemot uppsatta mål 

blir i förhållande till ovan nämnda teorier extra intressant. 

 

Human Resources Management (HRM) 

I led med Ulrich & Brockbanks (2007) beskrivning av chefernas utökade personalansvar, 

förklarar Lindmark & Önnevik (2006) begreppet HRM:s betydelse. HRM står för Human 

Resources Management vilket i sin tur innehåller tre nyckelord som behandlar en mjuk och hård 

syn på personalen i en organisation. Den mjuka delen är ordet “human” där fokus är att se 

medarbetaren som en individ med känslor och behov, som måste motiveras och utvecklas för 
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att kunna prestera bra. Detta kan ge utfallet av ökad effektivitet och lönsamhet för 

organisationen (Lindmark & Önnevik, 2006).  Den hårda delen i HRM är “resources” där fokus 

läggs på effektivisering och ekonomiskt tänk. Medarbetaren ses som en utbytbar resurs som 

kan bidra till lönsamhet för organisationen. En lyckad utvecklingsinsats som ökar 

medarbetarens kompetens ses som en investering, men om medarbetaren däremot lämnar 

organisationen innan önskad lönsamhet åstadkommits, ses detta som en kostnad. Skillnaden 

mellan det mjuka och det hårda är därmed synen på humankapitalet (Lindmark & Önnevik, 

2006). 

 

Chefernas handlingsutrymme när det kommer till att leda personalen inom organisationen 

behandlas i nyckelordet “management”, vilket belyser det strategiska ledarskapet. Det är viktigt 

att chefer har kunskap om hur ledarskap ska uträttas samt att de ges möjlighet till att observera 

de underställdas och organisationens arbetsprocesser. Även om cheferna har vilja och förmåga 

att genomföra denna observation, så är det fortfarande arbetsplatsens struktur och 

organisationens uppbyggnad som är avgörande för chefernas möjlighet att göra detta. Är 

arbetsgrupperna och avdelningarna för stora, som vi tar i beaktande i studien, blir det omöjligt 

för cheferna att följa upp och kontrollera verksamheten, vilket också kan påverka utrymmet för 

att leda sin personal (Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Ledarskap och chefskap  

Även om cheferna bör ha vetskap om hur ledarskap ska utövas som Lindmark & Önnevik 

(2006) beskriver så menar Backström & Döös (2008) att ledarskapet ska beskrivas som en 

process snarare än personlighetsdrag, där det centrala är vad som sker i händelser och relationer 

mellan ledaren och medarbetarna i ett interaktivt samspel. En viktig aspekt i förklaringen av 

ledarskap är att en bra ledare måste kunna motivera och inspirera sina underställda (Clegg, 

Kornberger & Pitsis, 2007). Yukl (2010) menar å andra sidan att ledarskapsutveckling oftast 

har sin grund i erfarenhet i tidigare situationer. 

 

Noordegraaf (2000) menar att chef- och ledarskap bör studeras utifrån en större kontext och att 

en chef förväntas ha olika roller – vara chef och ledare, vilket leder till att linjechefer befinner 

sig i ett kontextberoende där de upplever både ett inre tryck, exempelvis förväntningar från 

medarbetare och ledningen samt ett yttre tryck, exempelvis förändringar i omvärlden så som 

ökade kundkrav. Vidare menar Noordegraaf (2000) att trots chefers försök till anpassning så 
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påverkas deras möjligheter av institutionella och politiska sammanhang och de regler och 

procedurer som finns för chefer där, vilket styr tolkningen för hur en ledare bör agera 

(Noordegraaf, 2000). Detta är i linje med hur Björk (2013) & Christensen et al. (2005) resonerar 

kring förutsättningarna för offentliga sektorn vilket vi i studien tar hänsyn till. 

 

Tidigare forskning har fokuserat mycket på relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap, 

där relationsorienterat ledarskap bland annat innebär att motivera medarbetare och 

uppgiftsorienterat ledarskap att få arbetet gjort gentemot belöning (Yukl, 2010). Denna 

distinktion kan liknas med det mjuka och hårda perspektivet i HRM-begreppet. Tidigare 

forskning har visat att det relationsorienterade perspektivet har ett positivt samband med 

arbetstillfredsställelse samtidigt som det uppgiftsorienterade perspektivet i hög grad bidrar till 

utbrändhet bland medarbetare (Dilschmann, 2005). 

 

Holmberg & Henning (2003) menar å andra sidan att ledares karaktär har förändrats senaste 

åren och fokus läggs allt mer på dennes förmåga att förutspå framtiden och få med sig 

medarbetare på rätt väg. Chefskap och styrning via regler och riktlinjer har istället ersatts av 

ledare som kan hantera det osäkra. Holmberg & Henning (2003) beskriver hur ledarskap och 

chefskap ofta används som synonyma begrepp men att det ibland talas om formellt och 

informellt ledarskap. Detta för att påvisa att chefskapet snarare är bestämt till en position som 

ansvarar över en tydlig spelplan samtidigt som det informella ledarskapet är bundet till personen 

i sig, det vill säga att personligheten styr hur en ledare blir och i sin tur agerar utifrån situation 

och krav vid en specifik tidpunkt. Författarna beskriver att varken chefskap eller ledarskap är 

värderingsfria och att ledarskapet utövas och skapas i samspel med de som blir ledda, då dessa 

låter sig ledas, och är en del i skapandet av värderingar – ledarskapet och chefskapet kan med 

andra ord bidra till att en organisations värderingar förändras eller förstärks.  

 

Det har länge funnits en diskussion om ledare kontra chefer och om det finns någon skillnad 

mellan dessa begrepp (Yukl, 2010). Yukl´s (2010) uppfattning är att en ledare är någon som 

praktiserar ledarskap. En chef är en person som innehar en formell position i en hierarkisk 

organisation och som har vissa rättigheter och ansvarsområden. Vidare behöver inte en ledare 

ha en chefsposition och en chef behöver inte vara en ledare. Yukl (2010) menar däremot att de 

flesta chefer, givet att de har underställda, praktiserar någon form av ledarskap eftersom deras 

position kräver det. Då studien är ämnad att utmynna i chefers utveckling av ledarskap känns 
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det centralt att diskutera djupare kring vad ledarskap och chefskap faktiskt innebär för varje 

enskild individ i förhållande till tidigare forskares upptäckter. Tidigare forskning säger oss att 

det finns många tolkningar kring dessa begrepp genom tiderna och hur en ledare bör agera för 

att lyckas i sin roll. 

 

Personalansvarets fördelning 

Det finns även mycket forskning kring decentralisering av personalansvar. Kulik & Perry 

(2008) beskriver effekten av HR:s strategiska roll i organisationen där de delegerar olika 

personalrelaterade uppgifter till linjechefer. Undersökningen visade att organisationer som har 

arbetat fram en decentraliserad strategi som innebär att linjechefer får ta mer ansvar över 

personalarbetet, som exempelvis administrativa uppgifter, har gett positiva effekter. HR-

specialisterna upplever att deras enhet uppfattas på ett mer positivt sätt av linjecheferna till 

skillnad mot för organisationer med en mer centraliserad strategi. Vidare betyder detta att 

effekten av decentraliseringen beror på den organisatoriska förändring som skett för HR då 

arbetet för dem allt mer gått från administrativa uppgifter till att vara en strategisk partner. 

Genom denna strategiska roll har HR fått ett mer övergripande ansvar samt ökad integrering 

med övriga avdelningar inom organisationen (Kulik & Perry 2008). 

 

Renwick (2003) har undersökt linjechefers subjektiva upplevelse av det ökade ansvaret över 

personalrelaterade frågor. Denna undersökning genomfördes i både privat och offentlig sektor 

och genererade i att det, till skillnad från Kulik & Perrys (2008) studie, fanns delade åsikter 

bland linjecheferna (Renwick, 2003). Det ökade ansvaret för HR-arbete togs på allvar och var 

uppskattat bland cheferna, då de upplevde det som utvecklande för dem själva och karriären. 

Dock ansåg en stor del av cheferna i undersökningen att de hade svårt att utföra HR-arbetet 

tillräckligt bra då deras övriga arbetsuppgifter också måste prioriteras. Upplevelsen av att inte 

ha tillräcklig expertkunskap kring HR-frågor var även en faktor som bidrog till att cheferna inte 

kunde utföra HR-arbetet ordentligt. Renwicks (2003) undersökning visade därför linjechefernas 

stora behov av stöd från HR när det kommer till hanteringen av personalarbetet. Linjecheferna 

i studien ansåg att HR levererade vägvisande stöd i hårda frågor gällande exempelvis arbetsrätt, 

men att de ständigt refererade till ”regelboken” vid övriga frågor, och var därmed inte 

tillräckligt stödjande i mjuka personalfrågor, som exempelvis att motivera och utveckla 

personalen, som var önskvärt (Renwick, 2003). Dessa undersökningar blir centrala för oss då 
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vår undersökningsfokus är hur personalavdelningen kan stödja i de mjuka personalfrågorna, 

alltså hur chefer exempelvis motiverar och utvecklar personalen.  

 

Holt & Brewster (2003) har genomfört en studie om Europas trender gällande fördelningen av 

HR till linjechefer. Resultatet i studien visade att trenden är att HR går från en administrativ 

roll till en mer konsultativ då det administrativa arbetet hamnar hos linjecheferna (Holt & 

Brewster, 2003). Författarna beskriver studiens utfall som att det delade ansvaret och HR:s 

centralisering kan skapa en oklarhet över vilka arbetsuppgifter som bör tillhöra HR och vilka 

uppgifter som tillhör linjecheferna, då denna skiljelinje ibland kunde upplevas som otydlig 

(Holt & Brewster, 2003). I och med att cheferna delegerats mer HR-arbete blir konsekvensen 

att HR-specialisterna nästan ber om ursäkt för sin expertkunskap och sin inblandning i detta då 

linjecheferna börjat arbeta mer självständigt med dessa HR-frågor (Holt & Brewster, 2003). 

Nehles, van Reijmsdijk, Kok & Looise (2006) menar att det är bland annat brist på tid, 

kompetens och stöd från HR som är linjechefers främsta hinder när det gäller att ta sig an ett 

decentraliserat personalansvar. Samtidigt menar Gibb (2003) att en decentralisering ger vissa 

möjligheter som att exempelvis linjechefer får bättre förutsättningar att förstå personalfrågor 

och dess betydelse. Vi kan tydligt se att forskare har kommit fram till olika uppfattningar 

gällande decentralisering av personalansvar. Att flertalet undersökningar är genomförda inom 

privat sektor gör den offentliga sektorn till ett spännande område att belysa. 

 

Chefsstödets betydelse 

I och med linjechefernas ökade personalansvar beskriver Thornhill & Saunders (1998) i sin 

studie vikten av att organisationen innehar en HR-ansvarig. Genom att linjecheferna delegerats 

mer HR-relaterade uppgifter, skulle arbetet och ledarskapet utföras på ett sådant sätt att det 

ökade engagemang, flexibilitet och anpassningsförmåga hos de underställda och därmed skapa 

bättre kvalitet i organisationen (Thornhill & Saunders, 1998).  

 

Dock visade studien att cheferna upplevde informationen och kommunikationen från ledningen 

som otydlig vilket resulterade i bristande engagemang och sämre prestationer bland de 

underställda som i sin tur skapade sämre kvalité i arbetet (Thornhill & Saunders, 1998). Då en 

tydlig struktur från ledningen uteblev var det upp till linjecheferna att motivera, utveckla och 

inspirera de underställda på ett sätt de ansåg lämpligt och utfallet blev att cheferna fokuserade 

på den hårda delarna i HRM i sitt arbete (Thornhill & Saunders, 1998). Författarna menar 
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därför att det bör finnas en HR-ansvarig eller någon i ledningen i en stödjande funktion och att 

detta bör vara en strategisk del i verksamheten för att positiva resultat ska ske på ett systematiskt 

sätt, så att cheferna får vägledning i det mjuka förhållningssättet (Thornhill & Saunders, 1998). 

Annars blir risken att cheferna uppmuntrar, inspirerar och utvecklar de underställda på ett 

godtyckligt sätt utan strategisk vägledning (Thornhill & Saunders, 1998). 

 

Ledarskap och chefsstöd i offentlig sektor 

Holmberg & Henning (2003) problematiserar uppfattningarna som verkar finnas kring det 

offentliga ledarskapets brister. Det handlar om en brist på ledarskap där ledarskapet uteblir helt 

samt bristande ledarskap vilket innebär att det inte är tillräckligt bra utfört. Den offentliga 

sektorn har de senaste åren lagt mycket resurser, utbildningar och rekryteringsinsatser för att 

bidra till bättre ledare. Förklaringar till detta knyts ofta samman med nästa generations 

kunskapssamhälle och konkurrensen om kompetenta ledare. Power (1999) beskriver att det har 

skett ett reformarbete de senare åren inom offentliga sektorn, så kallat New Public Management 

(NPM). Detta är en ledningsfilosofi med samlade begrepp som förklarar hur styrning och 

ledning i den offentliga sektorn har börjat efterlikna den privata sektorns. Power (1999) menar 

att det främst handlar om avreglering, privatisering, decentralisering samt kontraktstyrning; de 

delar som skapar ett effektivare företag. Genom att ha ett konkurrenstänk i den offentliga sektor 

anser politiker och tjänstemän att det är av stor vikt att använda resurser effektivt samt att vara 

lyhörda till kundernas behov, som i detta fall är allmänheten (Power, 1999). För att denna 

modell ska fungera i verkligheten skapas nya krav på ledning, chefskap och 

organisationsstyrning vilket går i led med de senaste årens satsningar på ledarskapet (Holmberg 

& Henning, 2003).  

 

Maria Tullberg (2003) beskriver dock hur chefer inom den offentliga sektorn fortfarande anses 

ha sämre ledare och färre utbildningsmöjligheter för att kunna utföra ett gott ledarskap till 

skillnad från privat sektor, och hur dessa antaganden kan komma sig. Utifrån hennes 

undersökning menar hon att det är svårt att förklara dessa påståenden och att det snarare pekar 

i motsatt riktning - att det borde finnas en positiv effekt på ledarskapet i form av politisk styrning 

och gemensamt ägande. Hon menar även att det borde vara lätt att beskriva det offentliga 

ledarskapet som modernare och mer utvecklat än många av de privata aktörerna då större 

företag, som offentliga oftast är, arbetar systematiskt med personalutveckling.  
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I samstämmighet med Tullbergs (2003) problematiska bild om att vara ledare i en 

offentlig sektor, beskriver Berntson, Wallin & Härenstam (2012) hälsan och arbetssituationen 

för chefer inom den offentliga sektorn som sämre än för chefer inom privat sektor, bland annat 

på grund av sämre administrativt stöd. Berntson, Wallin & Härenstam (2012) beskriver att en 

av anledningarna anses vara den offentliga sektorns krav att vara fungerande och 

kostnadseffektiva för ett bra välfärdssamhälle, samtidigt som de ska leverera tjänster av hög 

kvalité inom arbeten som berör människor. Författarna menar därför att kompetenta ledare 

krävs för att kunna leva upp till de högre kraven (Berntson, Wallin & Härenstam, 2012). 

Studiens resultat visade att de chefer som kände sig stöttade, uppskattade och hade mycket 

administrativt stöd samt tillgång till mycket resurser hade bättre hälsa än de som inte hade detta. 

Författarna menar därför att det är viktigt att förstå komplexiteten för cheferna inom offentlig 

sektor för att förebygga ohälsa och en otillfredsställande arbetssituation (Berntson, Wallin & 

Härenstam, 2012). Då offentlig sektor präglas av krav från såväl politiska instanser och 

medarbetares krav samt olika tillgångar till resurser, menar författarna att detta påverkar chefers 

hälsa, prestanda och motivation. Det är därför en viktig förutsättning att HR levererar ett bra 

stöd och en tydlig struktur för cheferna, så att de kan bibehålla en god hälsa och arbetsprestation 

(Berntson, Wallin & Härenstam, 2012). 

 

En utgångspunkt i Lisa Björks (2013) avhandling är, precis som Berntson, Wallin & Härenstam 

menar (2012), komplexiteten av att leda kommunala verksamheter då det är många aktörer med 

i spelet. Politiker, strategiska chefer, brukare, medarbetare, specialister med mera vill vara med 

och påverka hur verksamheten sköts. Även Björk (2013) beskriver, precis som Power (1999) 

hur organisationer inom den offentliga sektorn genomgått en förändring där chefer på lägre nivå 

fått ett större personalansvar samt ökade krav på kostnadseffektivitet och resultatuppföljning, 

vilket innebär ett begränsat handlingsutrymme och vikten av att ta hänsyn till den 

organisatoriska kontext en chef inom kommunal verksamhet verkar inom. Björks studie (2013) 

behandlade förhållandet mellan organisationen och arbete med så kallade “illegitima” 

arbetsuppgifter bland kommunala chefer på operativ nivå i takt med den ökade 

arbetsbelastningen för cheferna. Resultatet av studien visade bland annat att organisationer med 

otydliga direktiv genererar “illegitima” arbetsuppgifter som i sin tur bidrar till ökad stress och 

minskad tillfredsställelse i chefernas arbetssituation. Björks (2013) slutsats landade bland annat 

i att det är upp till chefer och beslutsfattare på strategisk nivå att se till så att chefer på lägre 

nivå får lämpligt mycket ansvar samt lagom antal underställda för att lyckas leverera ett bra 
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arbete. 

 

I en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen (2003) ställs frågan hur många underställda som är 

lämpligt för en chef att ansvara för. Tidigare forskning visar där att om arbetsuppgifterna är mer 

komplicerade och osäkra har man vanligtvis ett mindre antal underställda samtidigt som man 

kan ha fler underställda per chef när arbetsuppgifterna är mer rutinartade. Detta är även kopplat 

till den kunskapsnivå de underställda ligger på, det vill säga om personalen har högre utbildning 

krävs mindre stöd från chefen (Socialstyrelsen, 2003). SKTF (2002) konstaterar vidare i en av 

sina chefsrapporter att förutsättningarna för utövandet av ett bra ledarskap har ett tydligt 

samband med antalet underställda en chef ansvarar för. I rapporten menar fackförbundet att en 

chef inte bör ha fler än 30 underställda för att uppnå ett effektivt arbete. Lundqvist (2013) menar 

i sin avhandling att en ledare som har förväntningar från många olika håll samt ett stort antal 

underställda påverkas negativt i arbetet och att gränsen ligger någonstans mellan 12-18 

personer. Ur en annan rapport från SKTF (2003) uppger nästan 80 procent av de kommunala 

cheferna att de har för hög arbetsbelastning för att skapa en god arbetsmiljö för dem själva och 

de underställda vilket bottnar i bristfälligt administrativt stöd (SKTF, 2003). 

 

I en annan studie om chefsrollen i äldreomsorgen framkommer det att stödet till cheferna ser 

olika ut, vissa upplever det som väl fungerande och andra inte. Flera enhetschefer beskriver 

stödfunktionerna, däribland personalavdelningen, som tillgängliga och att de levererar vad 

cheferna behöver. Vissa chefer rådfrågar hellre kollegor snarare än att ta kontakt med 

stödfunktioner då de anser att stödfunktionerna har brist på resurser då besparingar har skett, 

och kan därför inte hjälpa dem. Ett tydligt problem som framkommer i studien är att cheferna 

anser att de behöver vara väl insatta i många olika områden för att veta vad de behöver för stöd 

och varifrån, exempelvis från företagshälsovård eller personalavdelningen. Vidare menar flera 

enhetschefer att de har någon form av avlastning i det administrativa men att stödet varierar 

mellan cheferna då en mindre verksamhet kan ha samma stöd som en stor, men att det heller 

inte är givet att chefen har ett administrativt stöd beroende på den ekonomiska situationen. 

Summan är att flera chefer saknar tillräcklig administrativ avlastning. En slutsats av studien är 

att stödet är viktigt för cheferna men varierar mycket dels i vilken utsträckning den erbjuds och 

på vilket sätt. Chefer för mindre enheter var de som gav intryck av bättre förutsättningar 

gentemot både personal och vårdtagare, vilket styrker både Socialstyrelsens (2003), SKTF:s 
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rapporter (2002, 2003) och Björks (2013) resonemang om antal underställda som 

påverkansfaktorer (Hjalmarsson, Norman & Trydegård, 2004).  

 

Metod  

I följande avsnitt redogörs den valda metoden för studien innehållande studiens ansats, 

organisationsbeskrivning, datainsamling, urval, analysmetod, etiska aspekter samt reflektioner 

kring studiens kvalité. Alla metodval utgår från studien syfte och dess frågeställningar. 

 

Ansats 

Vår studie har ämnat undersöka hur chefer inom Vännäs kommun, utifrån deras behov, 

upplever stödet från personalavdelningen samt hur detta kan bidra till utvecklat ledarskap. Den 

teoretiska utgångspunkten är av induktivt slag, vilket innebär att teorin är ett resultat av 

forskningsinsatsen (Bryman, 2002). Ett induktivt angreppssätt, när det gäller kopplingen mellan 

teori och data, brukar förknippas med ett kvalitativt arbetssätt varför vi har valt att använda oss 

av denna metod (Bryman, 2002). Då vårt syfte var att få djupgående information ansåg vi det 

även lämpligt att använda oss av kvalitativ metod med intervjuer som tillvägagångssätt. 

Målsättningen var att först samla in material och få en djup kunskap om chefernas tankar och 

upplevelser för att sedan analysera detta mot tidigare forskning för att kunna dra relevanta 

slutsatser (Fejes & Thornberg, 2009). Kvalitativ metod möjliggör inte att några större 

generaliseringar kan dras av resultatet men erbjuder däremot en djupare förståelse och ett 

synliggörande av varierande svar informanter emellan (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Organisationsbeskrivning 

I Vännäs kommun finns cirka 1500 underställda varav totalt 55 chefer. På personalavdelningen 

arbetar sju medarbetare; en personalchef, två personalutvecklare och fyra lönehandläggare. 

Kommunen styrs av politiker valda av medborgarna – dessa har alltså stora möjligheter att 

påverka och kontrollera hur kommunen arbetar och utför uppdrag. Den politiska ledningen i 

Vännäs kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och flera olika nämnder. 

Dessa nämnder är barn och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, plan- och 

miljönämnden samt gymnasieskolan Liljaskolans styrelse. Kommunstyrelsen och nämnderna 

styr över kommunens fem förvaltningar vilka är barn- och utbildningsförvaltningen, vård- och 

omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret samt 
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Liljaskolan. Varje förvaltning har en förvaltningschef och på varje förvaltning finns 

områdeschefer med olika antal underställda (Vännäs kommun, 2013). 

 

Vi kontaktade Vännäs kommun och de gav oss detta förslag som forskningsområde. I samråd 

med personalavdelningen kom vi fram till syftet med arbetet och har därefter, utan vidare 

direktioner, utfört studien efter våra preferenser. Vår tyngdpunkt i studiens början var att, i 

samspel med medarbetarna på personalavdelningen i Vännäs kommun, definiera vad ord som 

“chefsstöd” och “gott ledarskap” innebär för dem.  

 

Personalstrategi 2020 

Vännäs kommun har en utarbetad personalstrategi för 2020 som uttrycker det gemensamma 

förhållningssättet i det strategiska och operativa personalarbetet, där det strategiska 

personalarbetet är ett verktyg för att förverkliga det politikerna vill och ger uttryck för i 

kommunens strategiska plan. Vännäs kommun definierar sin personalstrategi för 2020 som ”en 

långsiktig plan för att uppnå och genomföra kommunens mål.” I denna strategi finns visionen 

för personalarbetet beskrivet, däribland hur ledarskapet på önskvärt sätt skall utföras. Det finns 

även en beskrivning av vision, politiska målsättningar, framgångsfaktorer, strategier och 

målområden. Ett av dessa målområden är ledarskap och medarbetarskap där det finns beskrivet 

hur ledarskapet och medarbetarskapet ska kännetecknas. En av de politiska målsättningarna 

som står beskrivet är bra ledare med ett gott ledarskap. Strategier för att uppnå detta är att 

ledarskapet ska vara nära, deltagande och synligt med maximalt 30 medarbetare per chef. De 

två andra strategierna är rimligt antal arbetsenheter i förhållande till antal medarbetare samt en 

förbättrad och utvecklad administrativ avlastning för cheferna (Vännäs kommun, bilaga 1). 

 

Chefsstöd enligt Vännäs kommuns personalavdelning 

I Vännäs kommun beskriver personalavdelningen ett eftersträvansvärt chefsstöd dels som en 

utbildningsfråga, där de ska leverera introduktionsutbildningar och fortbildningar i exempelvis 

arbetsrätt och rehabilitering. Personalavdelningen definierar även chefsstöd som något 

konsultativt där råd och stöd bör ske i chefernas vardag samt stöd via nätverk. De beskriver 

även chefsstöd som två olika delar – hårda och mjuka personalfrågor samt en distinktion mellan 

att vara chef och ledare. Medarbetarna på personalavdelningen menar att de hårda frågorna rör 

mer handgripande personalfrågor som exempelvis arbetsrätt, rehabilitering och det uppdrag en 

chef har i att genomföra dessa uppgifter. De mjuka delarna berör hur chefer får stöd i att vara 
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en bra ledare och skapa goda relationer, motivera, utveckla och föra dialoger med sina 

underställda, där personalavdelningen bör agera som en coach/mentor. Vidare menar de att ett 

önskvärt system hade varit att stötta förvaltningschefer som i sin tur stöttar chefer under dem 

samt att personalavdelningen inte bara ska arbeta med operativt stöd utan även få en mer 

strategisk och självklar roll i kommunens ledning. 

 

Medarbetarna på personalavdelningen upplever idag att de inte har tillräckligt med resurser för 

att cheferna ska utveckla sitt ledarskap samt bristande kunskap om hur de ska förbättra sitt 

chefsstöd. Detta är ett område som kan utvecklas enligt de resultat som framkommit i tidigare 

genomförda medarbetarenkäter och blir därmed viktigt och intressant att undersöka. Mycket av 

tidigare forskning talar om olika HR-avdelningar, men vi har valt att benämna det 

“personalavdelningen” när vi talar om Vännäs kommun, då de definierar sig så.  

 

Datainsamling 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med två teman i vår intervjuguide som 

behandlades under intervjuernas gång (Bryman, 2002). Intervjuguiden har fasta frågor där det 

fortfarande gavs utrymme för informanten att utveckla sina svar. Detta för att kunna följa en 

struktur men fortfarande ha möjlighet att ställa följdfrågor och knyta an till ytterligare 

intressanta aspekter utifrån informantens svar (Bryman, 2002). Intervjuguiden byggde på 

studiens syfte och frågeställningar och frågorna skapades i förhållande till detta för att få svar 

på det vi ville undersöka. Dessa relaterades till tidigare forskning inom ämnet för relevans och 

interlogik arbetet igenom. Vid skapande av frågorna till intervjuguiden frågade vi oss vad som 

upplevdes oklart samtidigt som frågorna ändå skulle vara så pass öppna så att utrymme för nya 

idéer och tankar kunde uppstå under insamlingen av data (Bryman, 2002). Det viktiga med 

intervjuguiden var att den skulle hjälpa oss att lyckas få informanten att prata om hur hen 

upplevde sin värld (Bryman, 2002). Vi försökte använda oss av ett språk i intervjuguiden som 

inte skulle skapa förvirring hos informanten, utan skapade tydliga frågor som skulle vara lätta 

att förstå och inte innehålla ledande frågor. Vidare fungerade intervjuguiden som ett hjälpmedel 

för att komma ihåg vilka områden som skulle behandlas i intervjun (Bryman, 2002). Vi skrev 

även ner bakgrundsfakta om informanten innan intervjun skulle genomföras, som chefsposition 

och antal underställda. Detta underlättade för att sedan kunna placera informantens svar i rätt 

sammanhang (Bryman, 2002).  
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Innan intervjuerna genomfördes genomförde vi en pilotstudie på intervjuguiden för att 

kontrollera att frågorna var tydligt formulerade, lätta att förstå och väl anknutna till syfte, 

frågeställningar och tidigare forskning (Bryman, 2002). Denna pilotguide testades på en individ 

i likvärdig ställning som våra informanter. Vidare fick vår handledare och tre medarbetare från 

personalavdelningen inom Vännäs kommun ta del av frågorna innan intervjuerna genomfördes 

i syfte att kontrollera frågornas relevans och kvalité. Därefter reviderade vi intervjuguiden ifall 

någon fråga hade upplevts som otydlig eller överflödig (Bryman, 2002). Intervjuerna ägde rum 

på informanternas respektive kontor, dels för en bekvämlighetsaspekt men främst för att dessa 

skulle känna sig trygga att prata fritt under intervjun (Bryman, 2002). Vi genomförde fyra 

intervjuer vardera, varav fem av dessa deltog vi båda. Under dessa agerade en av oss 

intervjuledare och den andra satt bredvid och antecknade med utrymme att komplettera med 

egna frågor till informanten i slutet av intervjun. Alla intervjuer spelades in för att underlätta 

senare analysarbete. Intervjuernas längd varierade mellan 40 till 50 minuter.  

 

Urval 

Ett antal på åtta intervjuer har genomförts. Informanterna bestod av chefer från fyra av 

kommunens fem förvaltningar. I samråd med personalavdelningen blev vi tvungna att välja bort 

en förvaltning på grund av personalomsättning. Intervjuerna genomfördes med en chef från 

kommunledningskontoret, två chefer från samhällsbyggnadsförvaltningen, två chefer från barn 

och utbildning samt tre chefer från vård och omsorg. Antal intervjuer för varje förvaltning 

baserades på antal underställda chefer i respektive förvaltning. 

 

Antalet intervjuer baserades på att vi ville ha representanter från alla förvaltningar för en bred 

insikt i kommunens chefers upplevelser av stödet, då arbetet ämnar undersöka upplevelser från 

kommunen i stort. Vi gjorde även ett urval utefter antal underställda per chef med bakgrund av 

tidigare forskning (SKTF, 2002; Björk, 2013; Lundqvist, 2013). Vi gjorde där med ett 

strategiskt urval, vilket innebar att studiens undersökningsobjekt medvetet valdes av oss, med 

fokus på vissa centrala kännetecken (Johannessen & Tufte, 2003).  

 

Vi blev tilldelade en lista från personalavdelningen på alla chefer inom samtliga förvaltningar. 

Efter val av informanter kontaktade vi dessa via mail och telefon med information om studien, 

etiska aspekter samt en förfråga om de ville medverka. Studien resulterade inte i något bortfall 

då samtliga urvalspersoner ville delta. 
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Antal underställda per chef 

I den tilldelade chefslistan framgick hur många underställda varje chef har. Antalen kunde 

variera mellan 5 till 60 personer, beroende på område och yrke. Utfallet av urvalsgruppen blev 

en chef med 5 underställda, en chef med 12 underställda, en chef med 14 underställda, en chef 

med 15 underställda, tre chefer med 30 underställda och en chef med 50 underställda. 

 

Analysmetod 

Vårt val av analysmetod har inspirerats av grundtankarna i forskningsansatsen grundad teori. 

Denna ansats är den mest förekomna vid kvalitativ metod och bygger på ett induktivt 

angreppssätt där forskaren vill utgå från empiriskt material istället för en teori. Grundad teori 

bygger på sociala händelser för att kunna förstå och förklara den aktivitet som studeras (Fejes 

& Thornberg, 2009). Den centrala principen i grundad teori är att datainsamling och analys sker 

parallellt med varandra där forskaren samlar in data, vilket ger nya idéer och väcker frågor som 

vägleder den fortsatta datainsamlingen. Ett huvudbegrepp inom grundad teori är ”main 

concern” som innebär att forskaren helt utan förförståelse ställer sig frågan om vad som 

egentligen är informantens huvudbry, det eftersträvansvärda är att utgå från informantens 

perspektiv och handlingar. I studien har vi försökt förstå informanternas sätt att se på olika 

fenomen, utan att ta deras perspektiv (Fejes & Thornberg, 2009). Vi har dock tagit i beaktande 

att vår utbildning kan generera en viss förförståelse av hur personalfrågor och lärande utövas, 

men då ingen av oss har erfarenhet av offentlig sektor och ämnet för studien anser vi att ett 

öppet förhållningssätt utan godtyckliga tolkningar kunde erhållas. 

 

Analysen startade i ett tidigt skede i form av muntlig reflektion. Efter varje genomförd intervju 

summerade och reflekterade vi kring det insamlade materialet och extra intressanta data med 

bakgrund av studiens syfte och frågeställningar. Vi transkriberade vårt eget material, med 

anledning av att vi kände oss bekväma med våra egna genomförda intervjuer. Efter materialet 

transkriberats läste vi igenom respektive intervju ett flertal gånger för att få en känsla av 

helheten för att sedan använda oss av meningskoncentrering. Detta innebär att det väsentliga i 

en text pressas samman och omformuleras i kortare meningar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Texten blev där med koncis och lättöverskådlig att analysera. Analysen fortsatte med 

meningskategorisering där den bearbetade texten sammanfattades ytterligare och placerades 

under passande kategorier som uppenbarades och som även skapade våra resultatteman (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Då resultatet var färdigställt analyserade vi detta gentemot tidigare 
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forskning för att komma fram till en relevant slutsats som kunde svara mot studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Etiska ställningstaganden 

De fyra forskningsetiska principerna har tydligt lyfts upp för alla medverkande och noggrant 

efterföljts under studiens gång. Detta med en förhoppning om god kvalité och trovärdighet på 

arbetet då samtliga informanter kunde känna sig trygga i sitt deltagande. Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver dessa etiska aspekter i sin rapport. Informationskravet innebär att forskaren 

ska informera de berörda om syftet med undersökningen samt att det är frivilligt att delta. 

Samtliga informanter har innan intervjun, vid förfrågning om medverkan, blivit informerad via 

mejl och telefon om arbetets syfte samt att det var helt frivilligt att delta. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna själva ska ha rätt att bestämma över sin medverkan. Vi har tydligt, genom 

tidigare nämnda kanaler informerat om detta och ingen informant har tvekat till sitt deltagande, 

vi anser därmed att samtyckeskravet är uppfyllt. Konfidentialitetskravet innebär att 

medverkandet är helt anonymt samt att inga personuppgifter kommer att lämnas ut. Under 

arbetets gång har informanterna delgetts av denna information och inga personuppgifter, namn 

eller övrig information som berör de medverkande har delats med någon annan är oss. Det sista 

kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att insamlad information endast kommer att användas 

till forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna har meddelats om detta och 

ingen information avses användas för något annat än denna uppsats. 

 

Studiens kvalité 

Begreppen reliabilitet och validitet används främst i kvantitativ forskning där forskaren genom 

den strukturerade intervjuguiden kan säkerställa att studien kan upprepas (Bryman, 2002). Dock 

kan man även använda sig av dessa begrepp i kvalitativa studier, så länge man flyttar fokus. 

För att styrka vår externa reliabilitet har vi genomfört samtliga intervjuer på informanternas 

kontor, så att de skulle känna sig bekväma i miljön och för att vi ska kunna förstå den. Bryman 

(2002) beskriver att detta kan liknas vid en replikation ifall nästa forskare vill försöka ingå i 

samma sociala roll som föregående forskare, för att kunna jämföra vad som setts och hörts. Vi 

har styrkt vår interna reliabilitet genom att vara överens om hur vi ska tolka det vi ser och hör 

(Bryman, 2002) samt alltid diskuterat efter en genomförd intervju för att se om vi båda uppfattat 

det som sagts på samma sätt. Genom att alltid befinna oss på informanternas arbetsplatser under 
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en längre tid då intervjuerna skulle genomföras samt varit pålästa i tidigare forskning har vi fått 

en överensstämmelse mellan litteratur och de observationer vi gjort. Därmed styrker vi vår 

interna validitet (Bryman, 2002). Då vi läste igenom det transkriberade materialet ett flertal 

gånger innan vi skapade teman bidrog till att vi fick djup förståelse och inte missade relevanta 

fynd. Under hela arbetets gång har vi arbetat med och haft uppsatsens syfte i åtanke för att 

eftersträva en interlogik. Detta anser vi kommer höjer validiteten på arbetet. Med bakgrund av 

de etiska aspekterna anser vi även att reliabiliteten på arbetet höjs.  

 

Resultat 

I följande avsnitt presenteras det empiriska resultatet. Ett antal teman har uppenbarat sig där 

tankar och upplevelser kring chefsstödet i stort först redovisas, därefter följer resultatet gällande 

ledarskap och vilka utvecklingsmöjligheter som upplevs finnas inom chefsstöd och 

ledarskapsutveckling. 

 

Begreppet chefsstöd 

Överlag beskrivs chefsstöd som ett diffust begrepp med stort innehåll. Begreppet beskrivs som 

tudelat innehållande dels olika stödjande IT-system och dels en kompetent individ att reflektera 

tankar och idéer med. Denna kompetens behöver nödvändigtvis inte komma från 

personalavdelningen, utan kan även vara en kompetent kollega inom förvaltningen som har god 

kunskap inom exempelvis personaljuridik.  

 

En ytterligare övergripande beskrivning av begreppet chefsstöd är att det är något som är 

tydligt, tillgängligt och att det levereras snabb respons vid eventuella funderingar. 

Informanterna menar att chefsstöd innebär få avlastning i administrativa arbetsuppgifter som 

upptar tid från det egentliga arbetet som chef och ledare. Ett sådant stöd kan exempelvis vara 

renskrivning av protokoll och hjälp vid schemaläggning då en informant beskriver detta som 

en tidstjuv. 

 

Varje enskild sak kanske inte tar sådan lång tid, men ja, sammantaget så blir det 

ju det. Det blir en splittring i uppdraget då man måste ta hand om sådana där 

saker. (Informant 1) 
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Chefernas behov av stöd 

De informanter som hade någon typ av ledarskapsutbildning sedan tidigare eller lång erfarenhet 

inom yrket ansåg att de inte hade särskilt stort behov av chefsstöd från personalavdelningen.  

 

Tack vare att man har arbetat så länge så klart att behov av chefsstöd inte är 

något man direkt ser som att man behöver, men det kan ju vara någon form av 

mentorskap eller de bitarna. (Informant 3) 

 

De såg snarare chefsstödet som en avlastning från administrativa uppgifter som ingår i deras 

chefsuppdrag. Vidare finns behov av tillgängligt material med uppdaterade lagtexter, rutiner 

samt välutvecklade system för dokumentation så att arbetet kan underlättas. En informant 

uttrycker önskan att kunna överlämna disciplinärenden när den egna delen i processen är utförd. 

Detta beskrivs som en strukturmiss i dagsläget då informanten menar att cheferna inom den 

egna förvaltningen är tvungna att medverka i hela processen i ett ärende även om 

personalavdelningen blivit inblandade. Det skulle skapa förutsättningar för att kunna lägga mer 

tid på det övriga chefsuppdraget ifall personalavdelningen övertog sådana ärenden.  

 

Man borde kunna veta hur saker ska hanteras och alltid ska hanteras. För jag 

menar, det är olika situationer, men så är det inte. Ett disciplinärende är ett 

disciplinärenden, sedan är det uppbackningen som vacklar. (Informant 7) 

 

Ytterligare en informant önskar att samtliga linjechefer skulle ges möjlighet att gå en 

arbetsrättslig kurs medan en annan informant anser att det är en bra rundgång på utbildningar. 

En informant uttrycker att de cheferna som har många underställda är förtjänta av mer stöd då 

dessa kombinerar ansvaret över detta stora antal med en del svåra personalfrågor.  

 

Man behöver ju stöd i det rent juridisk-tekniska men det som kanske är ännu 

viktigare tror jag, det är att man får någon form av stöd att våga göra det som 

man måste, för ibland hamnar man ju i grå-zoner då man inte vet. (Informant 4) 

 

Det mjuka chefsstödet 

Samtliga informanter vänder sig till olika källor beroende på vilket typ av stöd de är i behov av. 

När det kommer till stöd i mjuka personalfrågor vänder sig informanterna till närmsta kollega 
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eller överordnade chef. Anledningen till att informanterna väljer sina kollegor framför 

personalavdelningen om stöd i dessa frågor är att de upplever att kollegorna vet hur 

arbetssituationen, de underställda samt arbetsplatsen fungerar. 

 

I en central förhandling fortskred HR mig, men de tog inga dialoger åt mig utan 

jag förde mina egna dialoger, och hur jag skulle föra dialogen med min 

underställda kunde jag föra med mina kollegor. (Informant 5) 

 

För det första är det väl mina kollegor jag vänder mig till när man funderar på 

om de varit med om något liknande till exempel. Sedan är det ju min närmsta 

chef, förvaltningschefen… Sedan är det ju sjukskrivningar och 

rehabiliteringsärenden och sådant, då är det personalkontoret via min kontakt i 

förvaltningen som man lyfter den frågan. Alltså mer formellt med 

personalavdelningen och mer personliga och emotionella grejer med kollegorna 

skulle jag säga. (Informant 1) 

 

Vidare beskrivs stödet från närmsta chef som betydelsefullt för samtliga respondenter och en 

informant beskriver uppbackningen från närmsta chef i komplicerade frågor och ifrågasättning 

från underställda som ett riktigt bra stöd. 

 

Det hårda chefsstödet 

Personalavdelningen beskrivs som en expertfunktion som informanterna endast kontaktar vid 

stöd i specifika sakfrågor som berör exempelvis rehabiliteringsprocesser, funderingar kring 

rutiner och policys samt arbetsrättsliga processer. I några av situationerna är det informanternas 

överordnade chef som sköter kontakten. De få gånger som informanterna vänder sig till 

personalavdelningen berör frågorna oftast personalfrågor kring rutiner, policys, formalia, avtal, 

annonseringar, uppsägningar, omplaceringar, krångliga rehabiliteringsärenden eller 

funderingar beträffande arbetsrätt.  

 

En informant beskriver att personalavdelningen oftast kontaktas när det är något som ligger 

utanför verksamheten, annars är det förvaltningen som i första hand levererar stöd. Vidare 

menar ytterligare en informant att hen är trygg i sin chefsroll och har därmed inte problem att 
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hantera personalrelaterade ärenden på egen hand, men att mindre administrativa uppgifter 

skulle fördelaktigt personalavdelningen kunna hjälpa till med. 

En informant ser positivt på stödet och anser att det är en bra struktur på hur ärenden går vidare 

till personalavdelningen. Den övergripande upplevelsen är att stödet fungerar bra i dagsläget 

och personalavdelningen upplevs som en funktion med kompetenta medarbetare där snabb 

respons ges vid eventuella funderingar. Flertalet informanter upplever att kommunens nya 

intranät kan bli ett bra forum för chefsstödet. En informant lyfter särskilt gruppen “kommunens 

chef och ledare” som ett bra forum där olika informativa källor läggs upp, som exempelvis 

agendan för ledardagarna. Informanten menar vidare att det är viktigt att intranätet blir ett forum 

där information finns lättillgängligt och att dokument och policys samlas på ett och samma 

ställe.  

 

Det finns även synpunkter på delar som fungerar mindre bra i chefsstödet. En aspekt är att olika 

IT-system inte fungerar ultimat i dagsläget, och att dessa bör förbättras då en informant anser 

att detta är en stödfunktion som kan underlätta det dagliga arbetet. En annan informant uttrycker 

ett missnöje gällande intranätet då hen menar att det är meningslöst för arbetarna och endast är 

skapat för administratörer.  

 

Det är ett kommunikationsverktyg, inget annat. Det är gjort för administratörer. 

Arbetare ute i verksamheten… inte har de tid att sitta på intranätet. (Informant 

7) 

 

Chefsstödet överlag från personalavdelningen beskrivs av en informant som en förbättring de 

senaste åren, främst stöd i frågor gällande lagar och regler. Personalavdelningen upplevs 

överlag av majoriteten av informanterna som kompetenta och hjälpsamma, men att stödet inte 

är helt utvecklat. 

 

Faktorer som påverkar behovet av chefsstöd 

På temat gällande vilka faktorer som påverkar behovet av chefsstöd, svarade samtliga 

informanter att antal underställda har stor betydelse för behovet av stöd, men även 

yrkeserfarenhet och personlighetsdrag. 
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Gällande antal underställda menar informanterna att smärtgränsen ligger på cirka 30 men en 

informant menar att ett antal på 20 vore det ultimata för att få möjlighet till att göra ett riktigt 

bra arbete.  

 

Det fungerar när man har 50 också. Då är man så illa tvungen att få det att 

fungera, så är det ju, men arbetat blir inte lika bra gjort... (Informant 8) 

 

Informanterna menar att ju färre underställda en chef har, ju lättare blir det att ha en god relation 

till dessa. En annan informant talar om att antal underställda måste vara i förhållande till de 

resurser som finns. Genom att ha ett stort antal underställda blir det svårare för informanten 

utföra övriga arbetsuppgifter i sitt chefsuppdrag, vilket väcker en stor stress. En informant 

menar däremot att det även kan ha att göra med vilket område en chef arbetar i, då de som har 

mer komplicerade arbetsuppgifter som exempelvis svåra arbetsrättsliga processer, inom vissa 

förvaltningar kräver viss kompetens av cheferna. Informanten menar att det även blir en 

diskussion kring en rättviseaspekt i det hela varför vissa chefer ska ha fler underställda än andra. 

Informanten menar att vissa har för många underställda i förhållande till mängden 

arbetsuppgifter och att en lösning kan vara att låta någon annan sköta de administrativa 

uppgifterna alternativt anställa fler chefer. 

 

Vissa har alldeles för många… börjar man prata om någonstans mellan 40-50 

underställda då är det, tycker jag i alla fall, orimligt att göra de uppgifter som 

man förväntas göra som närmsta chef, då måste man gena. (Informant 4) 

 

Man kan ju lösa det där på olika sätt, ett är såklart fler chefer men ett annat kan 

vara… om man tittar på varje chef och vad den gör så finns det ju 

arbetsuppgifter som kan skötas av någon annan administrativ personal… men då 

måste man ju ha administrativ personal också. (Informant 4) 

 

Några av informanterna nämner även personlighetsdrag som en faktor som har betydelse för 

behovet av stöd. Om individen innehar en grundtrygghet i sig själv som chef och ledare kan de 

hantera eventuella problem när de uppkommer. Existerar dock inte denna grundtrygghet menar 

informanterna att mer omfattande stöd krävs oavsett övriga faktorer som exempelvis 

yrkeserfarenhet. 
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Jag tror att om man är trygg i sig själv som människa så arbetar man på och så 

tar man stötarna när de kommer. Har man inte den grundtryggheten så behöver 

man stöttning oavsett ålder och yrkeserfarenhet också. Så jag tror det kan vara 

lite personlighet också. (Informant 8) 

 

De informanter som ansåg att erfarenhet har betydelse menar att det beror på att det är svårt att 

hitta individer med kommunal erfarenhet i en liten kommun då det är viktigt att förstå 

verksamheten som skiljer sig från det ledarskap som utövas i näringslivet. Informanten menar 

vidare att cheferna eventuellt inte får chansen att bli bra ledare och att det är svårt att veta vilka 

förväntningar som finns.  

 

En annan informant menar att dilemmat inom kommunen är att det finns mer chefer än ledare 

och att det inom stora förvaltningar är orimligt att vara både chef och ledare, den mesta tiden 

går åt till att vara chef och arbeta med hårda personalfrågor och detta kan utvecklas via 

stödfunktioner. Chefsstödet sker idag främst via personalchefen, men ett flertal informanter 

menar att det krävs involvering av fler från personalavdelningen för att få det att gå ihop. Vidare 

menar informanten att det är höga sjuktal inom den verksamheten som hen är chef inom vilket 

innebär att det krävs mer stöd, och att detta är något som personalavdelningen arbetar med men 

som kan tydliggöras ytterligare, hur det praktiskt kan genomföras i förbättringssyfte.  

 

Förändring av personalarbetet 

Större delen av informanterna har inte märkt någon förändring i deras arbetsuppgifter gentemot 

personalfrågor under den senaste tiden. En informant hävdar dock att arbetsuppgifterna ökat då 

hen måste sitta med i större personalrelaterade processer som exempelvis omplaceringar. 

Informanten ser inte nödvändigheten i att medverka i ett ärende eller process alla steg då hen 

anser att personalavdelningen bör kunna sköta detta ärende på egen hand. En annan informant 

menar att utökat personalansvar och mer rekryteringsansvar har uppstått i det dagliga arbetet, 

men att det snarare är spännande och roligt i arbetet som chef.  

 

Ledarskap och chefskap 

Uppfattningarna om det är skillnad mellan att vara chef och ledare är delade. Några informanter 

anser att det är i princip samma sak och att man inte kan vara det ena utan att vara det andra. 
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En informant menar att en ledare ska samarbeta och föra dialog med de underställda istället för 

att peka med hela handen och delegera uppgifter som en chef ofta gör. En annan beskrivning är 

att det är viktigt att ha fingerkänsla för vilken situation som behöver vad för att det ska fungera.  

 

Vidare beskrivs chef som något en individ i en ledande position var förr i tiden och ledare något 

som denna bör vara idag genom att ha ett utvecklingsinriktat tänk. Benämningen chef är något 

som kan stå på anställningskontraktet och en sådan har ofta exempelvis uppgifter som att 

förhandla om löner och liknande, medan en ledare inte blir till förrän den får legitimitet till att 

leda av gruppen i fråga. Samma informant beskriver även att hen försöker skapa gemensamma 

och ibland individuella målbilder för att underlätta för sina underställda vart de är på väg vilket 

hen anser är en viktig pusselbit. Vidare beskrivs skillnaden genom att ledare är ett vidare 

begrepp till skillnad mot chef och även fast ledarskapet innefattar chefsansvar så ska en ledare 

leda utveckling och förändring, men att dessa går att kombinera. 

 

Ledaruppdraget 

Majoriteten av informanterna upplever att uppdraget är tydligt men att det kan utvecklas 

ytterligare. En informant menar att bland vissa är inte uppdraget så självklart som många tror 

och att det bör revideras och reflekteras över samt att personalavdelningen bör definiera vad de 

menar med “bra ledare”. En informant upplever blandade känslor kring frågan då hen arbetar 

ensam inom ett område och därför måste mycket tid läggas på att klargöra uppdraget, men när 

arbetet sker i samspel med andra kollegor blir uppdraget tydligare. En annan informant upplever 

är att uppdraget är tydligt, men att denna tydlighet inte var lika påtagligt i början av anställning. 

Informanten beskriver att efter hen genomgått en introduktionsutbildning samt utbildning inom 

området skapades däremot en god förståelse för uppdraget. Informanten menar också att nya 

chefer säkert blir förvånade över hur många olika delar chefskapet innefattar. Två informanter 

beskriver att de format sin egen tolkning av ledarskapsuppdraget, där de följer riktlinjer och 

policys men i vardagen skapar och fyller i hur de själva är som ledare. 

 

En policy blir ju på något sätt allmänt för hur man måste vara som ledare… det 

blir ju i vardagen som man måste fylla i det där med handlingar så att säga och 

det är ju då det visar sig. (Informant 4) 
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Bra ledare med ett gott ledarskap  

Majoriteten av alla informanter är överens om att ett gott ledarskap handlar om att lyssna, ha 

en bra kommunikation och få de underställda med sig i olika genomföranden. En upplevelse är 

att det är viktigt att få alla underställda att känna sig viktiga och att arbetet är något som ska 

göras tillsammans. Vidare menar en informant att ett gott ledarskap handlar om att vara tydlig 

och visa vart ledaren själv står i vissa frågor genom att ge tydliga svar och visa vart 

verksamheten är på väg. En annan upplevelse är att tillit är viktigt och att visa att man litar på 

sina underställda och inte agerar som en “polis”. Informanten menar att om hen inte litar på 

sina underställda kan de heller inte växa. Vidare menar informanten att de underställda måste 

förstärkas positivt genom att hen uppmärksammar saker som hen tycker är bra och som får dem 

att känna sig betydelsefulla och viktiga genom både positiva uppmuntringar och konstruktiv 

kritik. En annan upplevelse av ett gott ledarskap är att feedback ska vara ömsesidigt så att 

ledaren själv ska kunna vara mottaglig för konstruktiv kritik.  

 

Den stalinistiska metoden har ju länge dött ut… det är ju mer som en lagspelare, 

har du inte med dig de där ute då får du vara hur duktig du vill. Utan det är 

teamwork och att kunna leda och fördela som gör att andra växer tycker jag. 

(Informant 1) 

 

En annan informant beskriver ett gott ledarskap på följande sätt: 

 

Nämen jag tycker att vara tillgänglig är en otroligt viktigt faktor… naturligtvis 

att kunna lyssna och ge tips och råd. Inte bara i det yrkesmässiga utan även i det 

privata, det privata påverkar ju arbetslivet så det är viktigt att se människan. 

(Informant 3) 

 

Nära, deltagande och synligt ledarskap  

 

Nära ledarskap 

De flesta informanter menar att ett nära ledarskap innebär att finnas till för de underställda, att 

vara delaktig, föra dialog och synas ute på arbetsplatserna. Majoriteten av informanterna menar 

även att ett nära ledarskap innebär att veta vilka utmaningar de underställda ställs inför och 
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kunna styra det på rätt sätt. En informant beskriver det som att hinna träffa alla underställda, 

planera strategier och kommunicera vad de vill och hur de når dit. Vidare menar en annan 

informant att det är viktigt att berömma och ge feedback för annars skulle inte chefskapet bli 

långvarigt. Ytterligare en beskrivning är att ett nära ledarskap inte nödvändigtvis behöver vara 

fysisk närvaro, utan att det viktiga är att de underställda känner att chefen är närvarande där 

nyckeln är att kommunicera och visa intresse för deras verksamhet och vardag. Informanten 

menar att ett tydligt tecken på närvaro är att de underställda väljer att vända sig till hen när 

problem uppstår istället för en annan chef när frågor uppstår. En informant menar att kommunen 

bör vara nyanserad utifrån alla chefers förutsättningar då vissa sitter under samma tak som sina 

underställda och vissa inte, detta med tanke på kommunens olika verksamheter och uppdrag. 

 

Deltagande ledarskap 

Ett deltagande ledarskap beskrivs som synligt och att inte gömma sig som chef. En informant 

menar att hen observerar och bildar sin egen uppfattning kring situationer ute i verksamheten 

och på så sätt är deltagande i det som sker. Informanten menar även att det innebär att finnas 

till hands när de underställda inte mår bra. En annan beskrivning av ett deltagande ledarskap är 

att det är viktigt att intressera sig för de underställdas frågor och se de som sina egna. Vidare 

menar en informant att man är deltagande då man tydliggör de mål som finns och stämmer av 

om alla är på väg dit. Genom att vara lyhörd tror informanten att de underställda får respekt för 

sin chef. Ytterligare en beskrivning är att man ska vara med i planeringen men inte 

nödvändigtvis göra arbetet, då detta kan bli ett dåligt ledarskap i sig – att chefen tar över så fort 

det går dåligt. 

 

Synligt ledarskap 

Majoriteten av informanterna menar att ett synligt ledarskap är att visa sig, ha en god 

kommunikation och att tydliggöra vem som är chef och ledare. En annan beskrivning av ett 

synligt ledarskap är vikten av att delta på möten och interaktioner som sker med de underställda 

och chefer. En informant lyfter upp att det är viktigt att prioritera personalen vilket många 

kanske inte alltid gör i kommunen. 

 

Utmaningar som chef och ledare 

Det är en stor variation av faktorer som informanterna upplever som utmaningar i det dagliga 

arbetet. De största utmaningarna som informanterna lyfter är att hinna med alla de 
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arbetsuppgifter som ingår i chefsuppdraget. En del informanter beskriver att den stora 

utmaningen i arbetet som chef är att ha bra kontakt, god relation och förstå vad som händer hos 

de underställda för att kunna ge dem bra stöd. Via god kommunikation är informanternas 

förhoppning att öka de underställdas förståelse för verksamheten och varför något ska 

genomföras. Informanterna menar att detta kan bidra till ökad motivation hos de underställda. 

Vidare menar en annan informant att det är en stor utmaning att få verksamheten att ständigt 

utvecklas och behålla det tankesättet så att den inte stagnerar. 

 

En annan informant upplever att den största utmaningen är att få personalgruppen att växa 

ytterligare och ta nya steg, samtidigt som det även är en risk i att delegera och låta personalen 

vara med. Att hitta en balans i ledarskapet för att inte tappa för mycket ansvar utan att veta vart 

gränsen går upplevs som en utmaning. 

 

Krav - vad och från vilket håll?  

Några informanter upplever inga särskilda krav i sitt arbete, utan anser att de arbetsuppgifter 

som ingår i rollen som chef är hanterbara. En del av informanterna upplever att krav existerar 

från olika håll, exempelvis från politiska beslut och från de underställda. De upplever även att 

det inte går att ta beslut utan vidare då de måste förhålla sig till både lagar, regler och 

förordningar. 

 

En informant beskriver upplevelsen av att känna sig klämd mellan dessa två krav-riktningar. 

Vidare menar ytterligare en informant att denna klämda situation är något som skapar spänning 

i vardagen då hen ständigt får komma på nya sätt att lägga fram förslag för att lösa situationen 

på bästa sätt. 

 

En informant upplever att kraven har ökat den senaste tiden då chefer fått allt mer 

personalansvar och att personalavdelningen skötte det mesta förr i tiden. Informanten 

förtydligar dock detta genom att belysa att då det är cheferna som kan verksamheten så kan 

detta ökade ansvar vara positivt. Ytterligare en informant menar att de krav som hen upplever 

kommer främst från personalgruppen gällande det arbetssätt som finns, då det är till stor vikt 

att vara delaktig och närvarande, även om hen har svårt att kalla detta krav. En enstaka 

informant upplever att kraven i arbetet består av förväntningar då hen blir utpekad som dålig 



 

28 

 

ledare ifall de underställda missköter sig. Dock menar informanten att detta inte behöver vara 

ett existerande krav ifall de underställda också tog sitt ansvar. 

 

Förutsättningar  

Majoriteten av informanterna upplever bristen av resurser för att helt uppnå medarbetarnas- och 

enhetens målsättningar. En informant menar att enhetens mål kan bestå av flertalet utbildningar 

som ska genomföras, även om tid och pengar inte alltid finns. Därmed menar informanten att 

mål och krav bör förminskas och att verksamheten ska nöja sig med färre utbildningar som 

motsvarar de resurser som existerar. Resursfrågan beskrivs av ytterligare en informant, då hen 

har förståelse för varför personalavdelningen bara är delaktiga vid specialistfrågor då 

kommunen är liten och resurser saknas för att kunna medverka i större sammanhang.  

 

På frågan om vilka förutsättningar som finns för utveckling av ledarskapet är den gemensamma 

uppfattningen att det finns förutsättningar för ett gott ledarskap men att det ibland är både tid 

och pengar som sätter stopp för att hinna med allt de vill. En informant belyser därmed att 

ledaren måste acceptera detta och få de underställda att göra detsamma.  

 

Överlag menar de flesta informanter att allt handlar om resurser och därmed önskar de att 

personalavdelningen är tydliga med vad som ska prioriteras då resurserna är bristfälliga. En 

informant upplever att personalavdelningen är väldigt öppen för olika varianter och att det inte 

är där problemet sitter utan att det är en liten avdelning med förhållandevis få personer. 

 

Stödet beror väl snarare på en resursfråga, det personalavdelningen hinner, när 

det väl kommer till de knepiga frågorna så kanske det skulle behövas fler 

personer till personalavdelningen med den kompetensen. (Informant 4) 

 

En annan informant beskriver frågan om resurser på följande sätt: 

 

Det är ju ekonomin som styr… skulle du hamna i en ekonomisk situation där du 

måste göra åtgärder men inte har utrymme, då för man ju upp och tydliggör, då 

vet de underställda vad de beror på. (Informant 1) 
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Vidare belyser en informant att cheferna ständigt måste förhålla sig till existerande budget, 

vilken oftast kan vara rätt snäv. 

 

Kommunikationen kring personalstrategin  

Majoriteten av informanterna upplever att de inte fått tillräcklig information om 

personalstrategin. Flera informanter berättar att det fått ta del av information kring denna via 

ledardagar men inte mer än så, och några informanter vet inte ens att den existerar. En informant 

upplever att strategin kommunicerats bra via ledardagar, intranät och kommunledningsträffar. 

 

Personalavdelningens bidrag 

 

Utbildning 

En informant tror att en kurs skulle kunna hjälpa hen att bli bättre ledare men upplever ingen 

stress kring denna fråga då informanten hellre arbetar ett tag för att lista ut vilken typ av kurs 

som skulle vara lämplig. Informanten anser att det kan vara en idé med en kurs då hen inte gått 

någon chefsutbildning. Vidare menar informanten att personalavdelningen mailar och skriver 

mycket om olika kurser men att det inte alltid finnas tid att gå på dessa. 

 

En annan informant menar att det är viktigt att anpassa utbildningen efter erfarenhet. 

 

Det är viktigt att man har en plan upplagd… Att det här vänder sig till dig som 

är ny som chef och här är en utbildning just för dig som arbetat ett tag. 

(Informant 1) 

 

Ledarskapsdagar 

Vännäs kommun anordnar ledarskapsdagar två gånger om året, där cheferna får utbildning i 

något som är relaterat till deras chefsuppdrag. En generell åsikt är att ledarskapsdagarna är 

uppskattade även om en del av informanterna har förbättringsförslag. En upplevelse är att 

personalavdelningen kan bidra med bättre utbildningar då dessa har varierande kvalité. Några 

informanter menar att utbildningarna bör innehålla både teori och praktik där de får diskutera 

med varandra och att det bör vara ledarutbildningar 4-5 gånger per år som exempelvis fokuserar 

på de färdigheter som de anser att en ledare bör ha. Vidare menar några informanter att en bra 
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ledardag har innehåll så att alla chefer kan utvecklas samt att utbildningar i hårda frågor som 

exempelvis lönehandläggning är något personalavdelningen kan lösa på annat sätt, exempelvis 

via intranätet. Informanten menar att personalavdelningen bör tänka igenom innehållet 

noggrant när de genomför en ledardag. Ytterligare en upplevelse är att de bör vara konkreta så 

att inte cheferna slösar bort en dag på något de kan läsa i policydokument. En informant lyfter 

att ledardagarna bör innehålla faktorer som utvecklar dem i både ledarskapet och chefskapet, 

den senaste utbildningen i “svåra samtal” upplevde informanten som bra och ett exempel på 

vad hen vill ha mer av.  

 

Ett flertal informanter uttrycker att det endast är under dessa tillfällen som personalavdelningen 

är till någon hjälp i fråga om stöd av ledarskapsutveckling. Informanterna menar att 

personalavdelningen nog inte kan bidra med så mycket mer än så för att de ska utvecklas som 

ledare då utvecklingsarbetet sker mycket inom den egna förvaltningen via möten. 

 

Tydlighet 

En generell upplevelse är att personalavdelningen kan hjälpa till i utvecklingen av ledarskapet 

genom att definiera vad strategiorden och visionen står för då det kan finnas flera olika 

innebörder och tolkningar. 

 

Om vi nu är x antal medarbetare och chefer så ska det ju inte finnas x antal 

tolkningar heller, utan i bästa världen ska det bara finnas en. (Informant 2) 

 

Samma informant menar också att det är viktigt att ge dessa förutsättningar till de chefer med 

många underställda där det kan vara svårt att leda. 

 

En informant beskriver strategin som väldigt politisk och ”flosklig” innehållandes tomma ord 

som inte har någon betydelse. Flertalet informanter upplever inte strategin som levande i det 

dagliga arbetet men att personalavdelningen förmodligen inte kan stödja i detta utan att det är 

mer den egna förvaltningen som hen då söker stöd ifrån. 

 

En annan upplevelse är att chefsstödet kan utvecklas genom att vara mer aktivt och informativt 

så att det blir tydligt hur personalavdelningen kan stödja cheferna, samt att de kan tydliggöra 

vilka tjänster som erbjuds, vilket informanten inte upplever existerar i dagsläget. Informanten 
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menar att personalavdelningen bör visa vägen mer genom att tydliggöra vad de menar med 

ledar- och medarbetarskap samt kommunicera ett gemensamt tänk för hur ledare i kommunen 

ska stöttas. Ett exempel som ges är att personalavdelningen bör gå ut och förklara samt utbilda 

cheferna i vad individen behöver för att vara bra ledare samt vara tydliga vad som kännetecknar 

ett gott ledarskap i Vännäs kommun.  

 

Administrativa arbetet 

En annan upplevelse är att utveckling av ledarskapet skulle ske om det blev mindre av de 

arbetsuppgifter som informanten knappt hinner med idag som exempelvis administration. 

Informanten tycker att IT-systemen är krångliga och att de skulle behövas stöd i frågor som 

stjäl energi från att vara en bra ledare. Detta bör ligga på central nivå så att cheferna kan arbeta 

med äkta ledarskapsfrågor. Flertalet informanter upplever det administrativa arbetet som 

väldigt stressigt. 

 

En informant beskriver att det finns massa uppgifter som hen har som chef som det borde gå 

att få hjälp med. 

 

Uppgifter med administrativ karaktär borde man kunna få hjälp med, som då 

skulle frigöra tid för att arbeta med andra frågor, men då gäller det att man 

använder den tiden till det. (Informant 4) 

 

Ett bra chefsstöd för mig är att få avlastning med dom här ganska enkla, simpla 

uppgifterna… allt som tar tid ifrån det egentliga uppdraget att vara en 

pedagogisk ledare. (Informant 1) 

 

En informant upplever att det administrativa stödet är dåligt i den yrkesroll som hen tillhör då 

stödet finns på central nivå och därmed går det fortare att hantera uppgifterna på egen hand 

även om detta skulle behövas hjälp med. 

 

Vi kan ibland ha visst stöd… men då ligger det på ett annat ställe, centralt… 

vilket gör att det många gånger går fortare att göra det själv, och det kan jag 

uppleva som en nackdel. (Informant 1) 
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Dialog 

En informant upplever det positivt att det öppnats upp ett forum på intranätet där det finns 

möjlighet att föra dialog cheferna emellan. Ytterligare aspekt som framgår är att det är viktigt 

att få möjlighet att kunna reflektera med andra chefer och ledare om det som är knepigt i 

arbetsrollen vilket skulle bidra till utveckling av ledarskapet. 

 

Det är det jag saknar, den här reflektionen tillsammans med andra ledare som 

har liknande uppdrag. Det behöver inte vara inom samma förvaltning men att 

man får utrymme att reflektera över vad jag gör och inte gör och effekterna av 

det. (Informant 4) 

 

Man kan behöva kunskap om förändringar i lagar och förordningar men det 

viktigaste är nog att kunna få samtala om ledarskap. Det behöver ju inte vara 

med dom som arbetat inom samma område… (Informant 1) 

 

Ett annat förslag är en mentor från en annan bransch då informanten anser att det är lätt att bli 

färgad av att vara i offentlig sektor.  

 

Ibland tror jag att jag skulle behöva en mentor utanför kommunal verksamhet 

för att få helt andra intryck och idéer För det är så, man blir hemmablind, och är 

man i offentlig verksamhet oavsett nivå så blir man färgad av det och vet 

ungefär hur det är strukturerat och hur det är tänkt, vilket gör att vi tycker och 

tänker kanske väldigt rätt. På ett vis är det faktiskt så att personalfrågorna 

egentligen inte ska vara så annorlunda, men däremot kan lösningarna se 

annorlunda ur och det är det som är intressant… att man kan lära av varandra. 

(Informant 8) 

 

Personalavdelningens roll 

En informant förklarar att kontakten mot personalavdelningen förändrats i och med att man 

förut inte hade självrapportering utan då kontaktade lönehandläggare och sin personalman. 

Informanten menar att inte riktigt finns någon etablerad personalavdelning men vid eventuella 

kontakt så sker denna med personalchefen. Det framkommer även att personalavdelningen bör 

se sig själv som mer delaktiga och att de bör prata med cheferna mer innan de kommer fram till 



 

33 

 

en strategi för ledarskapet. Informanten menar även att de bör fundera på vad deras uppdrag är 

och varför de gör detta. Vidare menar en informant att det är lite otydligt vad 

personalavdelningen faktiskt gör. 

 

Jag kan nog tänka mig att… vi vet nog inte riktigt vad personalavdelningen gör, 

vi vet att en person är ansvarig för LAS, en för rapportering och så vidare men 

att det kan bli tydligare vem man vänder sig till när man har funderingar kring 

olika frågor. (Informant 1) 

 

På frågan om vem informanterna vänder sig till vid eventuella frågor upplever en informant 

brist på hjälp och stöd och att cheferna har för mycket arbetsuppgifter på sina bord. Informanten 

upplever bra kontakt med personalchefen och att det endast är hen som informanten har kontakt 

med. 

 

De flesta av informanterna anser att deras arbetsuppgifter är tydligt definierade och att de vet 

vad som är deras ansvar och vad som tillhör personalavdelningen. Den motsatta upplevelsen 

uttrycks av ett par informanter där de anser att gränsen är otydlig mellan vad som är 

personalavdelningens ansvar och chefernas ansvar. En av informanterna menar att det säkert 

skulle underlätta att definiera fördelningen av ansvarsområden men att det inte är nödvändigt i 

sin egen situation då hen upplever att arbetet är hanterbart. 

 

Ett flertal informanter menar att personalavdelningen förmodligen inte kan bidra något till 

personalstrategin och ledarskapet. 

 

Det kanske är en liten tråkig idé men jag ser inte riktigt hur det skulle 

genomföras rent praktiskt i så fall… Vi har ju ledardagarna och det tycker jag 

räcker för min del. (Informant 3) 
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Analys 

I följande avsnitt analyserar vi resultatet gentemot tidigare forskning. 

 

Förutsättningar i offentlig sektor 

Många informanter upplever krav från många olika håll och att de inte kan ta vilka beslut som 

helst då de måste förhålla sig till både lagar och förordningar samt politiker och underställda. 

Detta är i led med det Björk (2013) skriver om skillnaderna i handlingsutrymme och 

förutsättningar mellan offentlig och privat sektor samt krav från olika aktörer. Dock menar 

Christensen et al. (2005) att gränsen idag är otydlig, men att det inom offentlig sektor är många 

faktorer som spelar roll – inte minst att vara kostnadseffektiva. Informanterna bekräftar detta 

genom att belysa de begränsade resurserna som finns inom kommunen vilket innebär att de 

måste agera på ett sätt som följer budget vilket flertalet informanter menar blir snävt många 

gånger och som bidrar till att vissa utbildningar inte hinns med eller kan genomföras. Det 

framkommer även att bristen på tid sätter stopp för att hinna med allt som ingår i 

chefsuppdraget. En annan informant menar i och med detta att vissa arbetsuppgifter ibland kan 

bli lidande och att det är viktigt att lära sig prioritera personalen, vilket kanske inte alla gör i 

dagsläget. Samtidigt menar en del informanter att krav från många olika håll är tjusningen i 

arbetet och som gör det spännande. Det begränsade handlingsutrymmet och förutsättningarna i 

offentlig sektor kan där med inte endast ses som något negativt utifrån resultatet. 

 

Utbildningsinsatser 

Flertalet informanter beskriver att ledarskapsdagarna är uppskattade då det är via utbildningar 

som dessa som personalavdelningen kan stödja dem i att utveckla ledarskapet då den dagliga 

utvecklingen sker inom verksamheten via kollegor och den egna förvaltningschefen. En 

informant uttrycker dock att personalavdelningen bör fundera över innehållet så att de verkligen 

hjälper ledarna att utvecklas i ledarskapet och inte bara praktiskt personalarbete. Detta är i led 

med hur Holmberg & Henning (2003) beskriver det bristande ledarskapet som funnits inom 

offentlig sektor och att det har lagts mycket resurser på utbildningar och rekryteringsinsatser 

för att skapa bättre ledare i och med kunskapssamhällets framfart och konkurrensen om 

kompetenta ledare. Det kan tolkas som att kommunen vill satsa på ledarskapsutveckling men 

att det fortfarande finns sätt att utveckla systemet.  
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En informant uttrycker att en mentor i en annan bransch vore en bra utbildningsmöjlighet för 

ledarskapet då nya intressanta infallsvinklar kan väckas då det är lätt att bli färgad av den 

offentliga sektorn. Det beskrivs även som önskvärt att få möjlighet att träffa chefer inom andra 

verksamheter för att reflektera och utvecklas som ledare. Informanten uttrycker även att 

cheferna borde få gå en utbildning i arbetsrätt, då detta är en betydelsefull kunskap för en chef 

att inneha. Då det ändå finns återkommande utbildningar för cheferna som överlag uppfattas 

positivt går detta i led med vad Tullberg (2003) menar med att offentlig sektor borde ha ett 

modernt och mer utvecklat system för ledarskapsutveckling, då en offentlig organisation ofta 

är större än många privata. Dock menar flertalet informanter att kommunen är liten med 

bristande resurser, vilket innebär att Tullbergs (2003) resonemang inte med säkerhet kan 

appliceras på alla offentliga organisationer.  

 

Behovet av chefsstöd 

Flertalet informanter belyser att det administrativa arbetet är det som kräver mest stöd då detta 

tar upp den mesta tiden av arbetet. Berntson, Wallin & Härenstam (2012) menar att hälsan och 

arbetssituationen är sämre för chefer inom den offentliga sektorn jämfört med den privata och 

att en stor del av detta beror på bristen av administrativt stöd. Det framkommer av resultatet att 

det finns höga sjuktal inom kommunen, speciellt i en förvaltning som har stort antal 

underställda och bristande stöd i det dagliga arbetet som även påverkar privatlivet, vilket inte 

upplevs som bra för hälsan. Därför menar informanterna att det är viktigt att 

personalavdelningen levererar bra stöd och en tydlig struktur för cheferna inom kommunen. 

Berntson, Wallin & Härenstams (2012) studie visade att chefer som kände sig stöttade, 

uppskattade och hade tillgång till administrativt stöd samt mycket resurser hade bättre hälsa än 

de som inte hade detta. Detta bekräftar att de administrativa uppgifterna bör minska för de 

informanter som upplever det som en tung börda. 

 

Samtliga informanter beskriver att större antal underställda bidrar till en stressigare 

arbetssituation, speciellt när det är många administrativa uppgifter. Björks (2013) undersökning 

visade att beslutsfattare på strategisk nivå bör se till att cheferna får lämpligt mycket ansvar och 

lagom antal underställda för att arbetet ska bli bra. Det framgår även att vissa underställda kan 

ha komplicerade uppgifter som de inte riktigt klarar av, vilket kräver mycket stöd till cheferna. 

Detta bekräftar socialstyrelsens (2003) i sin rapport om att komplicerade arbetsuppgifter kräver 

mindre antal underställda och vice versa för att minska stödbehovet (Socialstyrelsen, 2003). 
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I personalstrategin är en målsättning att ha max 30 underställda och detta påpekar även flertalet 

informanter. Informanterna menar att de har eller har haft alldeles för många underställda vilket 

inte är optimalt. SKTF (2002) menar i sin rapport att en chef inte bör ha mer än 30 underställda 

för ett effektivt arbete och att det finns en koppling mellan utövandet av ett bra ledarskap samt 

antal underställda. Lundqvist (2013) lyfter precis som SKTF (2003) att ledare med krav från 

olika håll samt stort antal underställda resulterar i negativa faktorer i arbetet samt att 

arbetsmiljön kan påverkas då det ges bristfälligt administrativt stöd. I led med detta menar 

Lindmark & Önnevik (2006) att om arbetsgrupperna och avdelningarna är för stora blir det 

omöjligt för cheferna att utöva ett bra ledarskap i form av observation av de underställda, 

uppföljning och kontroll av verksamheten. Detta stärker det resonemang flertalet informanter 

för om den administrativa arbetsbördan som upplevs stressig. Personalavdelningens bidrag 

borde således bli, som Lindmark & Önnevik (2006) menar, att tillgodose cheferna de 

förutsättningar som krävs för att utöva ett bra ledarskap gentemot sin underställda i form av en 

bra struktur och uppbyggnad genom lagom antal underställda och rimligt antal enheter. Detta 

är även målområden som framgår i personalstrategin. 

 

Hårt & mjukt chefsstöd 

Det framkommer i resultatet att personalavdelningen i dagsläget används för stöd i hårda, mer 

handfasta, personalfrågor exempelvis hur en lag ska tolkas eller i rehabiliteringsprocesser för 

att detta ska gå rätt till. Informanterna menar vidare att de mjuka delarna av personalarbetet är 

enklare att hantera i samspel med den egna förvaltningen då kollegor och den egna chefen 

förstår hur verksamheten fungerar. Dessa olika delar kan sammankopplas med Lindmark & 

Önneviks (2007) beskrivning av HRM-begreppets betydelse och skillnaden på ett mjukt och 

hårt förhållningssätt. Enligt resultatet skulle det kunna sägas att personalavdelningen hjälper 

cheferna med synen av den hårda delen av HRM-begreppet, som fokuserar på effektivisering 

och ekonomiskt tänk (Lindmark & Önnevik, 2007) Vidare kan det konstateras att majoriteten 

av informanterna upplever detta tillvägagångssätt som väl fungerande samt att 

personalavdelningen inte har tid att hantera alla frågor som ingår i ett personalarbete, det vill 

säga både hårda och mjuka frågor. 

 

I led med ovanstående resonemang beskriver Hjalmarsson, Norman & Trydegårds (2004) att 

enhetscheferna i deras studie valde att kontakta kollegor vid rådfrågning snarare än 

stödfunktionerna. Detta för att de ansåg att stödfunktionerna har brist på resurser då besparingar 
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har skett, och därför inte hjälpa dem. Resonemanget styrker det som flera informanter menar 

med att personalavdelningen är relativt liten och inte har tillräckligt med resurser och personal 

för att hjälpa till i alla frågor. 

 

Förändring av personalarbetet 

I led med HR-transformationen och HR:s nya roll som stödfunktion som Ulrich & Brockbank 

(2007) och Thilander (2013) skriver om, beskriver informanterna chefsstöd som ett relativt 

diffust begrepp med mycket innehåll, exempelvis stödjande IT-system, någon att reflektera med 

och avlastning i det administrativa. Några informanter upplever att det har blivit mer 

personalrelaterade uppgifter samtidigt som vissa inte upplever någon skillnad. En informant 

menar dock att personalavdelningen förut var en ren lönavdelning och att chefen inte hade 

någon självrapportering överhuvudtaget, vilket är fallet idag. Detta kan kopplas till de senare 

årens reformarbete inom offentlig sektor; New Public Management (Power, 1999). Detta 

belyser en effektivisering i form av bland annat decentralisering av den offentliga sektorn vilket 

genererar i ett nytt konkurrenstänk och fokusering på att använda resurser effektivt (Power, 

1999). Detta bekräftar att personalavdelningen fått en annan roll i organisationen om än den 

inte upplevs som en riktig stödfunktion av alla informanter.  

 

Utöver detta beskriver flera informanter IT-systemen i kommunen som krångliga och något 

som upptar mycket tid från det egentliga uppdraget i att vara en bra ledare. En informant menar 

att IT-systemen borde förenklas då det kan vara ett irritationsmoment i det dagliga arbetet som 

tar onödig tid. En annan informant menar att intranätet är ett bra system och förhoppningen är 

att det ska finnas material lättillgängligt. Detta går inte riktigt i linje med det som Thilander 

(2013) refererar till Spencer (1995) gällande att nya teknologiska lösningar via IT-system har 

gjort det möjligt att effektivisera arbetet för cheferna så att de kan göra mycket av det 

administrativa arbetet själva. Som informanterna beskriver systemen kan det antas att det i 

nuläget inte är så effektiva som Spencer (1995) beskriver att de borde vara, vilket är ett tydligt 

utvecklingsområde enligt resultatet. 

 

Tydlighet 

Det framkommer även att inte riktigt alla vet vad personalavdelningen gör och att det är alldeles 

för mycket arbetsuppgifter på cheferna. Risken med ett centraliserat HR-arbete i led med Ulrich 

och Brockbanks (2007) tankesätt kan vara, jämfört med resultatet från vår studie, att cheferna 
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upplever alldeles för tung administrativ arbetsbörda och inte längre vet vilken roll 

personalavdelningen har i det hela. De flesta informanter verkar förvirrade gällande denna 

aspekt och menar att det skulle vara bra att förtydliga personalavdelningens roll. I led med detta 

beskriver Thornhill & Saunders (1998) vikten av att HR har en samordnande och tydlig roll och 

att de hjälper cheferna även i mjuka personalfrågor för att minimera att de hårda frågorna styr 

chefernas ledarskap. Av resultatet att tolka, sker inte detta i Vännäs kommun i dagsläget 

förutom via utbildningar. I linje med Thornhill & Saunders (1998) resonemang är det viktigt 

att fokusera på de mjuka delarna av HR-arbetet via strategisk vägledning från HR, för att 

samtliga i kommunen ska arbeta utifrån ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Detta blir även 

viktigt för att cheferna ska få en förståelse varför personalavdelningen är viktiga i sin roll med 

strategiska mjuka frågor. På så vis tydliggörs även personalavdelningens roll i kommunen. 

Vidare menar majoriteten av informanterna att deras uppdrag som ledare är relativt tydligt men 

att det kan utvecklas ytterligare. En informant menar att det är till stor betydelse att kunna skicka 

vidare ett ärende efter att som chef gjort ”sin del” utefter sitt kunskapsområde men att 

otydligheten snarare är hur långt i processen cheferna ska medverka. Detta samstämmer med 

det Holt & Brewster (2003) skriver beträffande att centraliseringen av HR kan skapa en otydlig 

ansvarsfördelning över vilka personalärenden som tillhör HR-specialisterna respektive 

linjecheferna. Några informanter menar att gränsen ibland är otydlig mellan vad som är 

chefernas respektive personalavdelningens ansvar och att detta kan förtydligas. Björk (2013) 

menar också att om inte ansvarsfördelningen mellan cheferna och HR tydliggörs kan det öka 

stressen och minska tillfredsställelse i chefernas arbetssituation.  

 

Personalstrategin upplevs även den som otydlig och att personalavdelningen bör klargöra hur 

cheferna konkret ska agera för att uppnå målsättningen om ledarskapet. Flertalet informanter är 

överens om att strategiorden bör definieras eftersom det kan finnas flera olika tolkningar kring 

dessa, detta i led med hur Tyson (1999) menar att HR ska sälja in ledarskapsvärden och 

engagera sig i att införa värderingar till de underställda på en rad olika sätt.  

 

Personalansvarets fördelning 

Som tidigare nämnt framgår det att flertalet informanter inte är nöjda med det administrativa 

ansvaret, då de anser att det genererar mindre tid till deras övriga chefs- och ledaruppdrag. 

Informanterna har ett positivt förhållningssätt till personalavdelningen, då de upplevs som 

kompetenta och hjälpsamma, men upplever stress över att hinna med alla delar i 
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chefsuppdraget. De administrativa sysslorna beskrivs som tidstjuvar som inte nödvändigtvis 

behöver ligga på informanternas bord. Detta talar emot Kulik & Perrys (2008) undersökning 

där linjechefernas ökade personalansvar och utökade administrativa uppgifter resulterade i ett 

positivt förhållningssätt från linjecheferna gentemot HR. Detta går därmed snarare i led med 

Renwicks (2003) studie där linjechefernas upplevde att deras ledarskap blir lidande då de slits 

mellan sitt vardagliga chefsuppdrag, de administrativa uppgifterna samt vara en bra ledare för 

de underställda.  

 

Flertalet informanter i Vännäs kommun beskriver att de inte har något emot det ökade 

personalansvaret, men att de upplever de ökade administrativa uppgifterna som tidskrävande, 

vilket försvårar för dem att kunna agera som goda ledare och genomföra sitt arbete tillräckligt 

bra. En av informanterna beskriver också att cheferna inte har tillräckligt med kunskap gällande 

vissa stora personalrelaterade ärenden, främst inom arbetsrättsliga processer, vilket kan öka 

stressen och kraven i uppdraget. Detta går i linje med Renwicks (2003) beskrivning av att 

bristfällig expertkunskap bland cheferna gällande HR-frågor bidrar till att HR-arbetet inte kan 

utföras ordentligt. Författaren beskriver att cheferna även eftersträvar en dialog som berör 

frågor hur exempelvis personal ska motiveras, men anser att de inte fått hjälp med detta i alla 

lägen, utan främst i det hårda stödet (Renwick, 2003). Informanterna upplever dock att de inte 

har behov av att vända sig till personalavdelningen när det handlar om mjuka frågor, utan dessa 

dialoger tar informanterna med sina kollegor och den egna chefen. Precis som Renwick (2003) 

beskriver gällande att cheferna har viljan att genomföra personalrelaterade uppgifter, så krävs 

det ändå att de får rätt typ av stöd, och i Vännäs kommuns fall handlar ”det rätta stödet” om en 

administrativ avlastning, enligt informanterna. 

 

En del informanter talar om hur de upplever tidsbrist över allt som ska hinnas med i deras 

arbetssituation. En informant beskriver att hen upplever att varken personalchef eller närmsta 

chef har tid för frågor, vilket ökar arbetsbördan ännu mer. Nehles et al. (2006) belyser att det 

bland annat är brist på kompetens, tid och stöd från HR för linjecheferna i och med det 

decentraliserade personalansvaret, vilket är något som flertal informanter tydligt uttrycker. 

Gibb (2003) menar att en decentralisering ger vissa möjligheter som att exempelvis linjechefer 

får bättre förutsättningar att förstå personalfrågor och dess betydelse. Informanterna ser positivt 

på sitt personalansvar då det är närmast verksamheten och sina underställda, men anser att det 

i dagsläget är för mycket administrativa uppgifter för att hinna med allt de vill.  
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Ledarskap och chefskap 

De flesta informanter gjorde en distinktion mellan begreppen chef och ledare, där de menade 

att en chef har ett formellt ansvar samtidigt som en ledare är någon driver utvecklingen och 

verksamheten framåt. Några informanter menar att ledarskapet skapas i vardagen och de 

situationer som sker. Detta är i led med hur Backström & Döös (2008) beskriver ledarskapet. 

De menar att ledarskapet snarare ska beskrivas som en process än personlighetsdrag, där det 

centrala är vad som sker i händelser. Dock menar en informant att personlighetsdrag är det mest 

centrala när det kommer till ledarskapsstil och att detta kan ha att göra med hur mycket stöd en 

chef behöver. Några informanter belyser att även erfarenhet kan ha betydelse för behovet av 

chefsstöd. Yukl (2010) menar i linje med detta att ledarskapsutveckling oftast har sin grund i 

erfarenhet i tidigare situationer. Det finns med andra ord många tolkningar från både 

informanterna och tidigare forskning, vilket gör begreppet ledarskap brett. 

 

Vidare beskriver informanterna en bra ledare med ett gott ledarskap som bland annat en individ 

som lyssnar, har en bra kommunikation och får de underställda med sig i olika genomföranden. 

Detta beskriver Holmberg & Henning (2003) samt Clegg, Kornberger & Pitsis (2007) som 

dagens fokus för en ledarkaraktär - att få med sig medarbetare på rätt väg för att nå 

gemensamma mål. Flertalet informanter beskriver att dagens chefer istället borde ha ett 

ledarskapsinriktat tänk som för utvecklingen framåt i form av laganda, vilket belyser vikten av 

att utveckla dessa egenskaper hos cheferna. 

 

Vidare belyser Noordegraaf (2002) att en chef förväntas ha olika roller, vara chef och ledare, 

som i sin tur innehåller både ett inre och yttre tryck och som påverkas av institutionella och 

politiska sammanhang i form av lagar och regler. Detta bekräftar det vissa informanter menar, 

att de har tryck från olika håll vilket sätter en viss press på deras ledarroll. Det framgår dock att 

informanterna inte upplever dessa krav som något som påverkar deras ledarskap negativt, utan 

snarare att de ofta har tidskrävande uppgifter som innebär att uppdraget som pedagogisk ledare 

ibland måste läggas åt sidan. Vidare beskriver Yukl (2010) och Dilschmann (2005) 

perspektiven uppgiftsorienterat och relationsorienterat ledarskap där uppgiftsorienterat 

ledarskap är förknippat med utbrändhet. Av resultaten framgår det, som tidigare nämnt, att en 

förvaltning med hög administrativ belastning och stort antal underställda har höga sjuktal. Detta 

kan antas bero på att ledare tvingas utöva ett uppgiftsorienterat ledarskap och inte hinner med 

att motivera medarbetare i lika stor utsträckning. Det framgår tydligt att arbetsbördan med så 
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kallade hårda personalfrågor är hög i denna förvaltning samt att stödet bör förbättras. Detta 

styrker vårt antagande om hur viktigt det är att stödja ledare att utveckla ett relationsorienterat 

och mjukt förhållningssätt, för att i sin tur kunna uppnå kommunens målsättning om 

ledarskapet. 

 

Diskussion 

I följande avsnitt diskuterar vi resultatet kopplat till studiens syfte och frågeställningar med stöd 

av tidigare forskning. Vidare diskuteras vårt metodval och förslag för framtida forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Som svar på vår inledande frågeställning upplevs chefsstödet från personalavdelningen överlag 

som bra. Medarbetarna på personalavdelningen beskrivs som kompetenta och hjälpsamma men 

stödet berör endast så kallade hårda handfasta personalfrågor gällande exempelvis policys, 

riktlinjer, arbetsrätts- eller rehabiliteringsprocesser. Dock upplevs den administrativa 

arbetsbördan som väldigt stor och något som informanterna behöver mer avlastning i för att 

kunna fokusera på ledarskapsfrågor. De informanter som upplever större behov av stöd är de 

inom förvaltningar med stort antal underställda, då deras arbetssituation är mer tidskrävande.  

 

Den stora arbetsbördan informanterna upplever kan även ha att göra med de senare årens 

reformarbete, som Power (1999) beskriver, då offentliga organisationer gått mot en 

privatisering och decentralisering av personalansvar och samtidigt kunna upprätthålla ett 

kostnadseffektivt arbete. Detta kan vara en bidragande faktor till att chefer får ett stort ansvar i 

att dels vara en kompetent ledare som levererar god kvalité i sitt arbete med människor och 

samtidigt vara kostnadseffektiva, precis som Berntson, Wallin & Härenstam (2012) menar. 

Detta innebär således att en chef måste klara av två olika roller i sitt uppdrag och få stöd i dessa. 

 

Vår andra frågeställning besvaras utifrån åsikterna att personalavdelningens stöd kan utvecklas 

via administrativ avlastning, förbättrade IT-system samt relevanta utbildningar exempelvis 

inom arbetsrätt eller dialogforum. Ett annat stöd som informanterna har behov av är 

mentorskap, som de anser att personalavdelningen skulle kunna erbjuda. Ledarskapsdagarna är 

även något som upplevs positivt av samtliga informanter men skulle kunna utvecklas ytterligare 

med fokus på hur gott ledarskap bör utövas. Utifrån dessa resultat framgår det att 

personalavdelningen inte upplevs kunna stödja i de mjuka delarna i personalarbetet, vilket 



 

42 

 

personalavdelningen anser att deras roll även bör innefatta, exempelvis via mentorskap. Dock 

ställer vi oss frågan om cheferna inte upplever detta behov av ett mjukt stöd på grund av att de 

i dagens läge inte tagit del av den här typen av stöd från en stödfunktion förut. 

 

Utifrån vår tredje frågeställning framkommer det att informanterna menar att ett gott ledarskap 

handlar om att lyssna, ha en bra kommunikation och få de underställda med sig mot 

gemensamma mål. Vi vill belysa det flertalet informanter menar, i samstämmighet med 

Holmberg & Henning (2003), att ledare bör ha ett utvecklingsinriktat tänk för att kunna förutspå 

framtiden. Flertalet informanter menar även att det i framtiden endast borde finnas ledare med 

detta tänkt och inte bara chefer, vilket vi anser stärker det faktum att cheferna bör inneha ett 

mjukt förhållningssätt i sina roller. I resultatet framkommer det att de underställda ska känna 

sig viktiga och veta vart ledaren står. Ett gott ledarskap anser vi får de underställda att känna 

tillit vilket förstärker dem positivt och får dem att känna sig betydelsefulla och viktiga.  

 

Som svar på vår avslutande frågeställning, hur ledarskapet kan utvecklas med stöd av 

personalavdelningen, menar informanterna att personalavdelningen måste tydliggöra sin roll 

för att de ska veta vilket typ av stöd som erbjuds och av vem. Detta för att en del informanter 

upplever att ansvarsfördelningen mellan personalavdelningen och cheferna ibland är otydlig. 

Som Holt & Brewster (2003) beskriver, anser vi att det är viktigt att personalavdelningen 

kommunicerar vad de förväntar sig av cheferna, för att inte “illegitima” arbetsuppgifter ska 

uppstå och därmed utgöra en onödig arbetsbörda, ökad stress och minskad tillfredsställelse i 

arbetet för cheferna (Björk, 2013). Vidare krävs det en tydligare definition av vad ett gott 

ledarskap och strategiorden står för, då personalstrategin idag inte upplevs som levande i det 

dagliga arbetet samt att vissa informanter inte ens vet att den existerar. Informanterna upplever 

att detta skulle öka förutsättningarna för utövandet av ett gott ledarskap. Utifrån vårt resultat 

får vi uppfattningen om att ett gott ledarskap kan ge utrymme för godtycklig tolkning då 

strategiorden förklaras på många olika sätt. Vår uppfattning är att det är väldigt svårt att införa 

en vision om hur ledarskapet ska utövas, då begreppet ledarskap är väldigt subjektivt och, som 

några informanter menar, att ledarskapet skapas i vardagen där de själva fyller i hur de är som 

ledare, precis som Backström & Döös (2008) beskriver att ledarskap är en process som sker via 

interaktioner. 

 

Majoriteten av informanterna gör en distinktion mellan att vara chef och ledare och dess olika 
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uppdrag. Några informanter menar att dessa går att kombinera, vilket även Yukl (2010) menar 

kräver av de flesta positioner. Vi anser dock att det är tydligare vad som krävs av en formell 

position som chef till skillnad från hur ett ledarskap ska praktiseras på ett bra sätt. I och med 

detta resonemang vill vi belysa vikten av att även stödja cheferna i deras ledarskap och inte bara 

chefskapet. Vi menar, med stöd av Yukl (2010) att ett relationsorienterat perspektiv på 

ledarskapet är viktigt då detta har ett positivt samband med arbetstillfredsställelse. 

 

När det kommer till de så kallade mjuka personalfrågorna, exempelvis hur informanterna ska 

motivera och utveckla sin personal, vänder de sig till kollegor eller chefen i den egna 

förvaltningen snarare än personalavdelningen. Det är dock viktigt att belysa att detta 

tillvägagångssätt av stödet upplevs som fungerande. Vi ställer oss dock frågan varför 

personalavdelningen inte involveras i alla personalfrågor och om detta beror på det som 

framkommit av resultatet, att kommunen har bristande resurser och därmed inte kan driva alla 

frågor. Kan personalavdelningen, med sin kunskap, bidra med bättre utveckling i det dagliga 

stödet för ledarskapet eller får de vad de behöver via sin förvaltning? Som vi ser det, har HR en 

betydande roll även i utvecklingen av de mjuka personalrelaterade frågorna och att det finns en 

tydlig struktur för hur detta kan ske, exempelvis hur ledare motiverar och inspirerar sina 

underställda. Detta är i led med vad Thornhill & Saunders (1998) beskriver i sin undersökning. 

Personalavdelningen i Vännäs kommun vill uppnå en mer strategisk roll i organisationen, vilket 

författarna lyfter som en viktig del av HR-arbetet för att vägleda cheferna i hur de engagerar 

och motiverar de underställda, med andra ord hur de utövar ett bra ledarskap (Thornhill & 

Saunders, 1998). Vi tror därför att Vännäs kommun bör inspireras av detta resonemang och 

genom ett strategiskt och långsiktigt tänk implementera visionen på ett tydligt sätt för att uppnå 

att det mjuka förhållningssättet kan utövas. Vi tar dock i beaktande att detta är lättare sagt än 

gjort. Vi anser att en implementering av en strategi mot en vision inte är helt enkel då andra 

uppdrag i ett chefskap också måste fungera på ett bra sätt, exempelvis det administrativa arbetet 

som inte kan prioriteras bort. 

 

Vännäs kommun strävar efter bra ledare med ett gott ledarskap, och därmed kan vi 

avslutningsvis konstatera att cheferna inom Vännäs kommun inte upplever sitt ledarskap som 

bristfälligt och något som är i akut behov av stöd. Det handlar snarare om att bristande resurser 

och stor administrativ börda medför att de inte har förutsättningar att utveckla och utöva 

ledarskapet på det sätt som är önskvärt. 
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Metoddiskussion 

Vi anser att valet av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har varit passande 

till vår studie. Vårt syfte var att ta reda på informanternas subjektiva tankar och upplevelser av 

ett fenomen, vilket vi har anser uppfylldes då intervjuerna gav oss fylliga svar och utrymme för 

följdfrågor. Valet av semistrukturerade intervjuer grundades i att vi ville ha viss struktur på 

intervjufrågorna men även utrymme för följdfrågor. Då vår uppdragsgivare nyligen genomfört 

en medarbetarenkät bland kommunens chefer, ansåg vi lämpligt att istället genomföra intervjuer 

för mer djupgående information. Dock är kvalitativ metod inte lämpligt för en generalisering 

av resultaten över en större population, men detta var inte heller vårt syfte med studien. 

 

Vi valde ut informanter som representerade varje förvaltning inom kommunen. Dock har vi inte 

redovisat vilka resultat som framkommit ur respektive förvaltning, då vi ville anonymisera våra 

informanter på bästa möjliga sätt. Detta på grund av att det är få antal chefer inom varje 

förvaltning och risken skulle därmed bli att blottlägga dessa. Vi anser dock att det fortfarande 

var genomförbart då syftet var att få en spridning av informanternas upplevelser inom hela 

kommunen, inte utefter specifik förvaltning. Det går även att spekulera kring vad resultatet hade 

utmynnat i om vi inte hade fått ett bortfall av en förvaltning, men vi anser att det inte hade blivit 

någon märkbar skillnad då fortfarande fyra av fem förvaltningar inkluderats. Antalet 

informanter anser vi som lämpligt, då vi fick representanter från varje förvaltning. Det hade 

inte varit nödvändigt att ha fler informanter då vi ville ta del av upplevelser och inte generalisera 

resultatet. Då syftet var att ta del av upplevelser från kommunen i stort kunde vi inte göra ett 

slumpmässigt urval av informanter. Vi valde därför att göra ett strategiskt urval för att få röster 

från varje förvaltning, men även utifrån tidigare forskning som visade på att antal underställda 

kan vara en bidragande faktor till behovet av stöd. Vi vill dock belysa att denna faktor inte har 

påverkat vår förförståelse för chefernas eventuella behov av stöd utan fortfarande behållit ett 

induktivt synsätt där vi förutsättningslöst genomfört varje intervju för att sedan skapa en teori. 

 

Vi anser att intervjuguidens frågor svarade upp mot studiens syfte och frågeställningar. Då en 

pilotstudie genomfördes kunde vi revidera intervjuguiden innan genomförandet av intervjuerna, 

vilket stärker studiens validitet. Dock hade vi i efterhand kunnat reducera vissa frågor 

ytterligare som kändes onödiga och som fick vissa informanter att sväva utanför ämnet. Detta 

resulterade dock inte i att intervjuerna inte svarade mot syftet, utan snarare att det blev 

överflödigt material för oss att bearbeta. Vi upplevde ingen intervjuareffekt, i form av 
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snedvridning av svaren, då vi använde oss av ett öppet och sokratiskt förhållningssätt samt att 

båda deltog vid flertalet intervjuer (Bryman, 2002). I efterhand anser vi dock att det hade varit 

till fördel att vid samtliga intervjuer varit deltagande båda två, då vi kan ha gått miste om 

följdfrågor från bisittaren. Vi tror även att det är till studiens fördel att vi inte var anställda av 

Vännäs kommun vid studiens genomförande samt att vi inte hade någon relation till 

informanterna. Detta tror vi kan ha gett oss ärligare svar, då de fick vetskap om att vi är de enda 

som har tillgång till materialet samt att medverkan är anonym. Vi tror även att det är till 

resultatets fördel att informanterna fick välja intervjumiljö själva, vilket kan ha medfört att de 

kände sig bekvämare i intervjusituationen och därmed skapade en ärligare dialog.  

 

Vårt val av analysmetod har vi upplevt som relevant. Det kändes viktigt att gå in i studien helt 

utan förförståelse då syftet var att bygga teorier utifrån hur cheferna upplever sin situation. Då 

vi har varit två personer som arbetat med studien kändes det bra att parallellt med 

datainsamlingen kunna reflektera över resultatet av intervjuerna för att bekräfta att vi båda hade 

samma förståelse. Att transkribera vårt material var för sig anser vi inte påverkade studiens 

resultat negativt, då vi var överens om hur transkriberingarna skulle genomföras samt att vi 

läste igenom varandras material för en gemensam förståelse. Att först läsa igenom intervjuerna 

ett flertal gånger för att få en överblick gav oss även en djup förståelse för materialet. Vi anser 

att meningskoncentrering är en bra metod att använda för bearbeta en stor mängd rådata. Att 

sedan skapa relevanta kategorier utifrån informanternas utsagor blev ett enkelt och tydligt sätt 

för oss att skapa en bild av vilka fynd studien resulterat i. 

 

När vi sökte tidigare litteratur har vi försökt förhålla oss till källor publicerade under 2000-talet 

för att öka studiens trovärdighet. Det förekommer viss forskning publicerad tidigare än så men 

vi anser att denna var viktig för arbetet att ha med, då denna belyser ämnet på ett bra sätt. Vi 

har främst sökt litteratur via vetenskapliga artiklar men för att nå ett mer kontextbundet 

sammanhang ansåg vi det nödvändigt att även söka avhandlingar som redogör för offentlig 

sektor i Sverige. Vi har även använt oss av boklitteratur inom ledarskap och HR-transformation 

och anser att denna är så pass tillförlitlig då författarna är etablerade inom området och även 

beskriver hur tidigare forskning sett ut genom åren. 

 

Vi anser att vår studie har gett en förståelse för hur chefsstöd kan uppfattas och hur det på olika 

sätt är viktigt. Vi anser även att chefsstöd från personalavdelningen kan bidra till chefers 
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utveckling av ledarskapet, om än ledarskap är ett flytande begrepp innehållande flera olika 

tolkningar. Vår förhoppning är att studien blir en intressant läsning för såväl andra studenter 

som HR-medarbetare ute i arbetslivet. 

 

Framtida forskning 

För vidare studier inom ämnet ser vi en intressant aspekt i att studera ett jämförande perspektiv 

på upplevelserna av chefsstöd mellan chefer och HR-medarbetare för att undersöka om det finns 

någon diskrepans parterna emellan. Vi anser att det kan finnas olika perspektiv på chefsstöd 

beroende på om en individ sitter i den stödjande sitsen eller är ute i verksamheten. Vidare hade 

det varit intressant att göra en liknande undersökning i en större kommun med bättre resurser 

och en mer etablerad personalavdelning för att belysa om chefsstöd och ledarskapsutveckling 

uppfattas på ett annat sätt. Det hade även varit intressant att undersöka chefsstöd och 

ledarskapsutveckling i en lika stor organisation men i privat sektor, då det finns många 

antaganden om att offentlig sektor skulle ha sämre ledare och utbildningsmöjligheter och hur 

chefsstöd praktiseras då privata organisationer ofta har ett större handlingsutrymme. En annan 

intressant aspekt är att göra denna undersökning utifrån chefsnivå och förvaltning, där 

förvaltning inte är anonymiserat. Detta för att kunna göra intressanta jämförelser mellan dessa 

faktorer och se vad som påverkar vid behovet av chefsstöd och utveckling av ledarskapet. 
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Bilaga 1 – Personalstrategi 2020 

 

Personalstrategi 2020 

 

”I Vännäs kommun har varje medarbetare ett välfärdsuppdrag vilket innebär att var 

och en spelar roll och gör skillnad för medborgarna” 

 

Varför behövs en personalstrategi? 

Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i det strategiska och 

operativa personalarbetet i Vännäs kommun. Det personalstrategiska arbetet är ett 

verktyg för att förverkliga det våra förtroendevalda vill och ger uttryck för i 

kommunens strategiska plan. 

 

Vad är en personalstrategi? 

Strategin är en långsiktig plan för att uppnå och genomföra kommunens mål. 

Personalstrategin beskriver visionen för personalarbetet. 

 

Vision för Vännäs kommuns personalstrategi 

Vännäs kommun vill vara en välkomnande arbetsgivare som medarbetare och 

medborgare talar gott om.  För att underlätta rekrytering, behålla medarbetare och 

locka unga att söka sig till välfärdsjobben vill kommunen skapa förutsättningar för ett 

nära, deltagande och synligt ledarskap samt delaktighet för medarbetarna. 

 

Politisk målsättning för medarbetare 

Fem målområden är angivna i den strategiska planen. 

 Medarbetarna trivs 

 Bra ledare med ett gott ledarskap 

 Jämställda arbetsplatser 

 65 % av kommunens tillsvidare anställda kvinnor ska ha en heltidsanställning 

 Sjukfrånvaron är högst 5 % 
 

 

 



 

 

 

Framgångsfaktorer för en god verksamhet 

För att förverkliga välfärdsuppdraget är mål, roller och ansvar tydliga. Vännäs 

kommun genomsyras av respekt, vänlighet och hänsyn. Medarbetarna bemöts och 

behandlas likvärdigt i förhållande till behov och förutsättningar. I alla sammanhang 

lyfts det som verksamheten och medarbetarna är bra på. Delaktighet är en 

självklarhet. Medarbetarna och ledarna blir sedda och hörda med återkommande 

feedback på utfört arbete 

 

Viktiga strategier för att nå de politiska målsättningarna 

 Ett nära, deltagande och synligt ledarskap med maximalt 30 medarbetare per 
chef 

 Rimligt antal arbetsenheter i förhållande till antal medarbetare 

 Förbättrad och utvecklad administrativ avlastning för cheferna 
 

Uppföljnings- och mätmetoder 

Målen följs upp genom resultat- och utvecklingssamtal, medarbetarenkäten och 

genom årsbokslutet. 

 

Fem målområden 

 

Ledarskap och medarbetarskap 

Ledarskapet och medarbetarskapet ska kännetecknas av god kommunikation, 

delaktighet och tydlighet, där varje medarbetare förstår sitt uppdrag i välfärdsarbetet 

och gör skillnad för medborgarna. Varje medarbetare medverkar, arbetar och tar 

ansvar för uppsatta mål för enheten och sig själva. De företräder Vännäs kommun på 

ett positivt sätt i varje möte med andra och följer gällande riktlinjer, rutiner och fattade 

beslut. 

 

Samverkan 

Samverkanssystemet är ett sätt att jobba med ökat inflytande och delaktighet vid 

varje arbetsplats. Målet är att individen och verksamheten, ska utvecklas och i sin tur 

leda till ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö. 

 

 

 



 

 

 

Arbetsmiljö och hälsa 

God hälsa och arbetsglädje betraktas som en tillgång. Systematiskt arbetsmiljöarbete 

är ett naturligt arbetssätt för att skapa säkra och trygga arbetsmiljöer där 

medarbetare trivs.  Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas fortlöpande och 

långsiktigt med kunskap om att ohälsa drabbar kvinnor och män olika. 

 

Jämställdhet och mångfald 

Vännäs kommun ska bedriva en verksamhet där alla anställda oavsett kön, ålder, 

etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning eller 

funktionshinder har samma rättigheter och skyldigheter. Jämställdhetsarbetet 

förutsätter långsiktighet och uthållighet. Frågor som berör mångfald och jämställdhet 

ska integreras i samtliga fokusområden och genomsyra alla verksamheter. 

 

Lön 

En utgångspunkt är att alla medarbetare ska ha en skälig lön i förhållande till 

utbildning, ansvar, arbetsresultat, förmåga till samarbete, service och 

utvecklingsförmåga. Lönen grundas på individuella prestationer och av 

medarbetarens bidrag till verksamheten. Samma principer för lönebildning och 

lönesättning ska gälla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller 

sexuell läggning.  

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 – Brev till informanter 

 

Hej! 

Vi är två personalvetarstudenter vid Umeå universitet som läser sista terminen av 

programmet. Vi skriver vårt examensarbete på uppdrag av Vännäs kommun 

(personalavdelningen) och vårt syfte med arbetet är att undersöka upplevelser kring chefsstöd 

och ledarskap. 

Vi fick en lista på alla chefer samt kontaktuppgifter av personalavdelningen och har 

slumpmässigt valt ut några personer som vi gärna skulle vilja göra en intervju med. Vi undrar 

därför om du skulle vilja ställa upp på detta? Vi vore väldigt tacksamma i så fall! 

 

Självklart är det helt frivilligt att delta i undersökningen och det går bra att när som helst 

avbryta sitt medverkande. Alla personer som deltar kommer att vara anonyma och inga 

personuppgifter kommer att lämnas ut. All insamlad information kommer endast att användas 

till ändamål för arbetet och inget annat.  

 

Fundera över om du vill ställa upp på en intervju med oss, så kommer vi att ta kontakt med 

dig under veckan för att eventuellt boka in en tid. Intervjuerna kommer att ta cirka en timme. 

 

 

 

Tack på förhand! Med Vänliga Hälsningar  

Victoria Lindqvist och Angelica Koskinen, personalvetarprogrammet Umeå universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

Agenda: 

 Syftet med studien 

 Etiska riktlinjer 

 Inspelning 

 

Tema 1: Upplevelser av chefsstöd  

Kan du berätta lite kring ditt yrke som chef? 

 

Hur definierar du begreppet chefsstöd? 

- Vad anser du är ett bra chefsstöd? 

- Vilka områden bör det innefatta? 

 

Hur ser dina dagliga uppgifter ut som chef? 

Vad är den största utmaningen i ditt dagliga arbete? 

- Gällande personalfrågor? 

 

Vilket typ av stöd behöver du för att hantera dessa? 

Vem vänder du dig till när det finns behov av stöd? 

- Kollegor? 

- HR? 

- (Hur kommer det sig att du vänder dig till dessa?) 

 

Hur upplevs stödet i VK idag?/Vad kan personalavdelningen hjälpa dig med? 

Vilka krav upplever du i ditt dagliga arbete? 

- Vart kommer dessa krav ifrån? 

 

Upplever du att du har tillräckligt med stöd för att uppnå uppsatta mål? (uppnå 

medarbetarnas och enhetens mål)? (Nätverk, stödfunktioner med mera) 

- Inom vilka områden upplever du att stödet kan förbättras?  

- På vilket sätt? (Via utbildning - introduktion, fortbildning), i den dagliga 

verksamheten/daglig stöd, “hårda” uppgifter eller “mjuka” dvs. inom chefskapet eller inom 

ledarskapet, arbetsrätt, rehab, arbetsmiljö, rekrytering). 

 

Har dina arbetsuppgifter förändras på senaste tiden gentemot personalfrågor?  

- Hur? (exempelvis administrativt) 

Upplever du att dina ansvarsområden som chef är tydligt definierade? 

Hur upplever du kommunikationen med HR gällande chefsstöd? 

- Upplever du att du kan framföra dina önskemål om önskat stöd till HR? 

- Intranät? Kommunikation i stort. 

 



 

 

 

Vilka faktorer tror du spelar roll för vilket chefsstöd du behöver? 

 

Tema 2: Ledarskapsutveckling kopplat till chefsstöd 

Anser du att det är någon skillnad på att vara chef respektive ledare? 

- Vad behöver du för att utveckla dessa roller? 

Känner du att ditt uppdrag som ledare är klargjort/att du förstår det? 

 

Vad innebär det att vara en bra ledare med ett gott ledarskap för dig? 

Upplever du att du har förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap? 

 

(Påminn informanten om visionen för ledarskapet som finns i personalstrategin 2020 - “bra 

ledare med ett gott ledarskap”; nära, deltagande och synligt ledarskap.) 

- Upplever du att du fått tillräcklig information om denna? 

- Hur skulle du vilja ta del av den? (intranät ex) 

 

Vad innebär ett nära ledarskap för dig? 

Vad innebär det för dig att vara deltagande som chef? 

Vad innebär ett synligt ledarskap för dig?  

→ Följdfrågor kring hur de utövar dessa faktorer samt om detta är genomförbart i 

arbetssituationen. 

→ Hur personalavdelningen i sitt stöd kan bidra till dessa ledarskapsfaktorer 

 

Anser du att personalavdelningen kan bidra till din utveckling som ledare för att uppnå 

visionen?  

- I så fall, hur? 

- Inom vilka områden? (Hård, mjuk) 

 

Har du några övriga synpunkter kring hur personalavdelningen kan stötta dig som chef i dina 

arbetsuppgifter samt för att utvecklas som ledare? 

 

Avslut: 

Finns det något som jag inte har tagit upp som du vill tillägga? 

Tack för din medverkan! 

 

Får jag kontakta dig igen om jag behöver komplettera med ytterligare frågor? 

- Vill du att jag ska skicka transkriberingen innan jag börjar analysera? 

 


