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Abstract 
The purpose of this study is to examine the influence of leadership on co-workers during a re-

organization. Our framing of the problem is based on a book written by Lee G. Bolman and 

Terrence E. Deal (2007) “Reframing organizations – artistry, choice and leadership” and 

their four perspectives on leadership. The questions that our study is based on are: 

 What leadership perspective was characteristic for the chief of staff during the re-

organization?  

 How did the employees experience the leadership of the chiefs during the re-

organization? 

 In what way do the chiefs of staff feel that their leadership affected the employees 

during the re-organization? 

 

To get a deeper understanding in this subject we conducted interviews with the two chiefs of 

staff and their employees in a small suburb to Stockholm, Sweden. In our background we 

described the history of the suburb and why this re-organization is taking place. Thereafter we 

account for research in this area of expertise. In chapter five we account for the four 

perspectives and organization culture. We analyzed our interviewed material from these four 

perspectives and organization culture. Thereafter we conducted a conclusion based on the 

analyzed material. We concluded that both chiefs of staff were influenced by all four 

perspectives and this influence had different impacts on their employees. One chief were 

influenced by a Human Resource-perspective and a perspective focusing on structure. The 

second chief was also influenced by a perspective focusing on structure but also the 

perspective that focuses on politics. 

 

 

Keywords: Leadership, re-organization, elder care, perspectives on leadership
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1. Inledning/bakgrund 

Under 1990-talet genomfördes många stora förändringar inom äldreomsorgen och den har 

sedan dess fått utstå förändringar för att effektivisera och för att enheterna inte ska ha ett 

budgetunderskott. Dessa förändringar kan ha både en positiv och en negativ inverkan på 

personalen. Trots en turbulent tid ska de utföra sin goda omsorg och inte låta 

omorganiseringen inverka på omsorgen till vårdtagaren. Chefen för en enhet som genomgår 

en omorganisering har ett ansvar för att den ska ske så smidigt som möjligt, både för personal 

samt vårdtagare. Det är detta som vi i denna uppsats har undersökt närmare.  

 

Vi valde att genomföra en studie för att se hur ledarskap påverkar personal. Vi har båda 

tidigare arbetat inom hemtjänstens kommunala sektor, dock i olika kommuner, vilket gör att 

vi har en erfarenhet av olika typer av ledarskap och fann det intressant att titta närmare på hur 

olika ledarskapsperspektiv påverkar personalen under en omorganisering. Vi har valt att 

genomföra denna studie inom den kommunala verksamheten då vi fick vetskap om att denna 

omorganisation har genomförts vilket gick i linje med det intresseområde som vi ville 

undersöka.   

 

Vi har till stor del utgått från Nya perspektiv på organisation och ledarskap som är skriven av 

Lee G. Bolman och Terrence E. Deal (2007). Boken bygger på deras egna undersökningar. Vi 

har använt deras fyra perspektiv på ledarskap och organisationer (Strukturella perspektivet, 

Politiska perspektivet, Human Resources-perspektivet och det Symboliska/kulturella 

perspektivet) för att se vilket ledarskapsperspektiv enhetscheferna har och hur ledarskapet har 

påverkat personalen under omstruktureringen. Vi har även använt oss av Øyvind och Dahls 

(1996) tolkningar utav Bolman och Deals fyra perspektiv på ledarskap samt annan 

organisationsteori som relaterar till eller kan kopplas ihop med dessa fyra 

ledarskapsperspektiv, däribland begreppet organisationskultur. Vår förhoppning är att denna 

uppsats kan komma att vara ett stöd för de två enhetschefernas fortsatta arbete med 

omstruktureringen i kommunen som vi genomfört denna studie i.  

 

1.1 Problemformulering 

En omorganisation är något som kan skapa oro och viss oreda på arbetsplatsen. Som chef har 

man ett val kring hur man ska agera och presentera omorganisationen för personalen. Dessa 

val kan få olika konsekvenser för hur personalen reagerar, vilket kan kräva mycket av chefen 

som ledare. När man presenterar en omorganisering för personalen bör man som chef sträva 

efter att få med sig personalen och att den teamkänsla som finns i personalgruppen bibehålls 

och att åsikterna kring omorganiseringen blir positiva. I kommunen som ligger till grund för 

denna studie har enhetscheferna för de olika resultatenheterna tagit initiativet till 

omorganiseringen vilken skulle göras för att effektivisera resurserna inom enheterna. 

Enhetscheferna kan i och med detta välja vilken väg de ska gå när de genomför 

omorganiseringen och det är där de olika ledarskapsperspektiven kommer in.  

 

Som enhetschef kan man på förhand fundera på hur man vill att personalen ska uppleva 

omorganiseringen och därigenom reflektera över sitt eget ledarskapsperspektiv och hur det 

kommer att påverka omorganiseringen och personalen. Har enhetscheferna olika 

ledarskapsperspektiv så är det möjligt att deras funderingar kring sitt eget ledarskap drar åt 

olika håll och därmed kan olika förhållanden till omorganisering och personal skapas. Å andra 

sidan finns möjligheten att enhetscheferna själva inte är medvetna om vilket 

ledarskapsperspektiv de har och därmed har de inte möjlighet att fundera kring hur 
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ledarskapet kan påverka omorganiseringen och personalen. Även om enhetscheferna inte har 

uppmärksammat sitt ledarskapsperspektiv och funderat kring det så bör de på något sätt ha 

funderat över hur deras presentation av och agerande under omorganisationen har påverkat 

personalen. Då det är troligt att personalen inte har funderat över att enhetscheferna har olika 

ledarskapsperspektiv, är en fråga huruvida personalen upplever enhetschefernas 

ledarskapsperspektiv på olika sätt eller om all personal upplever dem lika. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur enhetschefers ledarskap påverkade personalen under en 

omorganisation. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilket ledarskapsperspektiv var utmärkande hos enhetscheferna under 

omorganiseringen? 

 Hur har personalen upplevt enhetschefernas ledarskap under omorganisationen? 

 På vilket sätt upplever enhetscheferna att deras ledarskapsperspektiv påverkade   

personalen under omorganiseringen? 

 

1.4 Disposition av uppsatsen 

I avsnitt 2 i denna uppsats redogörs vår metod/tillvägagångssätt. Vi valde att genomföra en 

fokusgruppsintervju med sammanlagt fyra personer ur personalstyrkan där två utav dessa fyra 

arbetade i grupp ett, en person arbetade i grupp två och en person arbetade i grupp tre. Valet 

gjordes även att intervjua enhetschefen samt den biträdande enhetschefen för att få deras syn 

på omorganiseringen. Vi valde att intervjua dessa var för sig för att de inte skulle behöva 

upprätta hålla en roll inför den andre. Därefter redogör vi för hur urvalet av de fyra 

informanter ur personalstyrkan gjordes. Vi tog då inte hänsyn till kön, ålder eller 

anställningstid utan vårt enda krav var att informanten skulle ha en tillsvidare anställning i 

resultatenheten. Vi valde att genomföra intervjun med en inspelningsbar mp3-spelare så vi 

lättare kunde fokusera på vad som sades istället för att behöva anteckna. I 

hermeneutikavsnittet redogör vi för hur vi analyserade det empiriska materialet med hjälp av 

förförståelsen som blir till en förståelse som sedan återigen utvecklas till en förförståelse och 

hur delen blir till en helhet som sedan går tillbaka till en del igen.  

 

I avsnitt 3 behandlas en bakgrund om den kommun som ligger till grund för denna studie. I 

avsnitt 4 redogör vi för tidigare forskning som finns inom området omorganisering av 

verksamheter inom omsorgen samt studier om ledarskap. I detta avsnitt behandlar vi studier 

genomförda av bland annat Ingela Thylefors samt Bengt Ingvad. Det teoretiska angreppssätt 

som vi använde oss av redogörs i avsnitt 5 och dessa är organisationskultur samt de fyra olika 

ledarskapsperspektiven som Bolman och Deal utvecklat (strukturella perspektivet, politiska 

perspektivet, HR-perspektivet samt det symboliska/kulturella perspektivet).     

Därefter i avsnitt 6 har vi kategoriserat det empiriska materialet efter de fyra olika 

ledarskapsperspektiven som Bolman & Deal (2007) har utvecklat samt begreppet 

organisationskultur. Inom dessa fyra kategorier skapade vi sedan underkategorier, personalens 

upplevelser samt enhetschefernas upplevelser. Detta för att relatera enklare till våra 

frågeställningar. I avsnitt 7 sammanfattar vi det viktigaste slutsatserna som framkommit 

genom vår studie. Därefter i avsnitt 8 diskuterar vi kring de resultat vi uppnått. 
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2. Metod/tillvägagångssätt 
Vi har i uppsatsen använt oss av en kvalitativ metod där vi genomförde intervjuer med 

personal samt enhetscheferna för resultatenheten. Intervjun med enhetscheferna skedde med 

dem var för sig och med endast en av oss då vi inte ville att de skulle känna sig pressade att 

svara professionellt inför den andre då frågorna berörde deras egna upplevelser av sitt eget 

ledarskap samt upplevelser av omorganisationen. Vi har förutom dessa intervjuer även 

genomfört en fokusgruppintervju med två personer från en daghemtjänst samt en person från 

de övriga två daghemtjänsterna. Det blev då en fokusgruppintervju med fyra personer 

sammanlagt utöver författarna till denna uppsats. Vi ställde öppna frågor bland annat om hur 

omorganiseringen presenterades. Vi ville att de frågor vi ställde skulle diskuteras i 

fokusgruppen med individer från de tre hemtjänstgrupperna och att personalen då de inte har 

haft samma enhetschef tidigare, skulle diskutera kring sina upplevelser av sin enhetschefs 

ledarskap. Att vi ville få fram en diskussion mellan personalen från de olika 

hemtjänstgrupperna var för att på så sätt kunna avläsa om enhetscheferna hade lika eller olika 

ledarskapsperspektiv samt om personalen hade olika upplevelser av ledarskapet under 

omorganiseringen. Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning då vi ville få fram hur 

personalen upplevde att enhetschefernas ledarskapsperspektiv påverkade dem under 

omorganisationen. Vi ansåg att dessa upplevelser av ledarskap inte kunde fås fram genom en 

kvantitativ undersökning då vi anser att det var svårt att få fram personalens upplevelser 

genom att använda till exempel enkäter. Genom att använda enkäter skulle vi ha fått svar om 

personalens upplevelser utifrån vad vi ansåg vara upplevelser som kunde finnas. Genom att 

istället använda oss av kvalitativ metod och fokusgrupper så anser vi att vi kunde få fram 

ärliga och känslomässigt laddade upplevelser direkt från personalen. Tiden för 

fokusgruppintervjun blev cirka 45 minuter. Vi uppskattade tidsåtgången till 30-60 minuter. 

Valet av att endast ha en fokusgruppintervju gjordes då vi med färre intervjuer hade längre tid 

på oss att förbereda intervjuerna samt längre tid på oss att bearbeta materialet. Valet gjordes 

då ett tyngre empiriskt material inte behöver betyda att kvaliteten blir sämre då det empiriska 

material vi har samlat in blir mer genomarbetat.  

 

2.1 Fokusgrupp 

Kvale (2008) menar att fokusgrupper är bra att använda sig av när forskaren eftersöker 

diskussioner med känslomässiga uttalanden. Han menar dock att intervjuaren har mindre 

kontroll och att datainsamlingen kan bli kaotisk och svår att analysera systematiskt. Vi valde 

att göra en fokusgruppsintervju då omorganiseringen berör tre hemtjänstgrupper och en 

kvällspatrull. Vi eftersträvade att få fram en diskussion kring enhetschefernas 

ledarskapsperspektiv. Genom fokusgruppintervjuerna ville vi få fram hur personalen hade 

upplevt ledarskapet under omorganisationen då de inte har haft samma enhetschef innan 

omorganiseringen och därmed kunde ha upplevt enhetschefernas ledarskap olika. Vi var 

medvetna om att det kan vara svårt att styra intervjun när man genomför den i en fokusgrupp. 

Vi använde oss därför av en checklista under intervjun för att på så sätt se till att det vi 

eftersöker i intervjun kommer med. Valet gjordes även att inte skicka ut frågorna eller någon 

annan information innan, annat än att intervjun skulle behandla omorganiseringen och 

personalens upplevelser kring den. Detta gjordes för att vi inte ville att personalen skulle 

tänka ut svar innan intervjutillfället utan att de svar vi fick skulle vara spontana och därmed 

inte genomtänkta och eventuellt diskuterade. När vi sedan analyserade detta insamlade 

material var det en utmaning men vi fick möjligheten att få fram flera olika åsikter om hur 

ledarskap påverkade personalen. 

 



Hur ledarskap påverkar personal under en omorganisering Carina Kårlin 

Examensarbete  Sofia Stenling 

Sociala omsorgsprogrammet  Hk06 

 

 

 

6 

2.2 Urval 

Vi tog först kontakt med enhetschefen och den biträdande enhetschefen genom ett 

informationsbrev (bilaga 1). Enhetscheferna i sin tur informerade i personalgrupperna om 

denna studie och att vi sökte informanter till en fokusgruppintervju samt undersökte om ett 

intresse fanns hos personalen att medverka. När personalen anmält sin medverkan till sin 

närmsta chef som i sin tur vidarebefordrade detta till oss, bad vi enhetscheferna att låta 

deltagarna till intervjun ta del av det informationsbrev vi skickat ut. Informationsbrevet 

innehöll information om syftet med studien, konfidentialitet och vart de kunde vända sig vid 

frågor. Vi informerade även i informationsbrevet om att intervjun skulle bandas och sedan 

användas som underlag för analysen och därefter transkriberas när studien var genomförd.  

 

2.3 Avgränsningar 

Vi valde att genomföra vår studie i en förortskommun till Stockholm för att se hur olika typer 

av ledarskap påverkar personalen under en omstrukturering. Vi valde att fokusera på en 

arbetsplats som nyligen genomgått en omorganisering, vilket överensstämde med vårt syfte. 

Studien kommer att utgå från Bolman och Deals (2007) fyra ledarskapsperspektiv men även 

annan kompletterande ledarskapsforskning kommer att beaktas. Vid sökningen av 

kompletterande forskning sökte vi i biblioteksdatabasen på ord som ledarskap, 

omorganisering och omsorgsarbete. Sökningar har även gjorts i Libris och Sage.  

 

Vid urvalet av informanter tog vi inte hänsyn till kön, ålder och antal år av anställning i 

kommunens hemtjänst, då vi bedömde att detta vara av underordnad betydelse i relation till 

studiens syfte. Dessa avgränsningar gjordes för att studiens omfattning skulle bli rimlig i 

förhållande till studiens tidsaspekt. 

 

2.4 Etiskt förhållningssätt  

Innan intervjuerna startade valde vi att ytterligare en gång informera informanterna om 

konfidentialiteten. Eftersom intervjun spelades in ville vi informera informanterna om att det 

endast var vi som skulle ha tillgång till inspelningen och att den skulle förstöras när intervjun 

blivit transkriberad och att transkriberingen samt det inspelade materialet kommer att raderas 

när uppsatsen var färdigskriven. I renskrivningen av intervjun samt i våra anteckningar har vi 

inte skrivit något som kan härledas tillbaka till en enskild individ vilket enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204) inte får ske. Valet att spela in intervjun gjordes då vi skulle 

kunna koncentrera oss på vad som sades och inte på att anteckna, vilket enligt Trost (1997) 

kan vara en fördel.   

  

Eftersom att intervjuerna behandlade känsliga ämnen då det var informanternas upplevelser 

som diskuterades så var vi noga med att inte sympatisera med informanterna utan vi 

empatiserade med deras upplevelser. Detta ska göras då skillnaden mellan sympati och empati 

är att sympati innebär att man förstår den andres känslor och värderar händelsen utifrån sina 

egna värderingar. Empati innebär endast att man förstår den andres upplevelse och kan sätta 

sig in i dennes tankemönster och beteende. (Trost 1997)  

 

Vi valde att benämna informanterna med nummer exempelvis informant 1, informant 2 och så 

vidare. Enhetscheferna kommer i analysdelen att benämnas som enhetschef 1 eller enhetschef 

2 då vi inte vill att det ska framkomma vilken enhetschef som sa vad. Det viktiga är att läsaren 

förstår att det var en person på en chefsposition som uttryckte upplevelsen. Vissa citat valde 

vi även bort då vi ansåg att det var för känsligt att användas för denna studie och kunde 
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härledas till den informanten oavsett om vi skrev ut vilken av informanterna som citerades 

eller ej.  

 

2.5 Hermeneutik  
Hermeneutiken används som vetenskaplig metod inom psykologi, pedagogik samt sociologi 

och kännetecknas av sitt studieobjekt, av innebörden av de frågor som ställs i den kvalitativa 

forskningen samt av vilken kunskap som eftersträvas (Sjöström 1994).  

 

Vi har valt att analysera vårt empiriska material utifrån den hermeneutiska cirkeln som 

innebär att man i en tolkningsprocess förstår helheten utifrån delarna. Utan de olika delarna 

kan man inte heller förstå helheten och likaså kan man inte förstå de olika delarna utan 

helheten. Detta skapar inte helt osannolikt en cirkel som går runt och runt. Denna cirkel 

utvecklas sedan till en spiral då man i en tolkningsprocess belyser ett fenomen som relateras 

till helheten vilket sätter fenomenet i ett nytt sken som sedan blir till en del som tolkas och 

relateras till helheten igen. På detta vis borrar sig forskaren ner i tolkningsprocessen och 

erhåller sig en djupare kunskap om fenomenet vilket leder till att en spiral bildas. En del inom 

hermeneutiken är atletisk hermeneutik som även den har en cirkel men istället för att få delen 

till en helhet och vice versa handlar det här om förförståelsen som blir till en förståelse som i 

sin tur igen återgår till förförståelsen. Med detta menas att man inte kan förstå helheten utan 

att veta bakgrunden. Dessa cirklar går alltså parallellt med varandra och skulle kunna 

kombineras, utan att se de olika delarna kan man inte se helheten samtidigt som man inte kan 

förstå helheten utan att ha förförståelsen. (Alvesson & Sköldberg 2008) Enligt Gilje och 

Grimen (2004) ska den hermeneutiska cirkeln påvisa ett motiveringssammanhang, det vill 

säga hur tolkningar av fenomen kan och bör motiveras. Det innebär att en tolkning alltid 

motiveras genom att hänvisas till andra tolkningar.  

 

Vi valde att använda oss av hermeneutiken då vi skulle göra en sociologisk kvalitativ studie 

där människors upplevelser är i fokus och vi ansåg att dessa upplevelser endast kan förstås 

utifrån ett vidare perspektiv. Upplevelserna är en del av en helhet som gör att våra 

informanter upplevde det på ett visst sätt. Eftersom hermeneutiken baseras på att en del inte 

kan förklaras utan helheten och vice versa samt att man inte kan få en förståelse kring ett 

fenomen utan förförståelsen, ansåg vi att dessa delar kan relateras till personalens upplevelser 

och enhetschefernas ledarskap. En del i vår uppsats är att undersöka omorganisationen utifrån 

enhetscheferna agerande och hur personalen upplevde detta agerande, vilket utgör uppsatsens 

del och helhet. Det ena kan inte förklaras utan den andra. Det är därför som vi valde att 

använda oss av hermeneutiken för att tolka vårt empiriska material.   

 
2.6 Kategorisering av empiriskt material 

Efter genomförandet av våra intervjuer så renskrev vi det inspelade intervjuerna. Vi valde att 

skriva ut intervjun ordagrant med informationsord som ”paus” och ”skratt” etc. När detta var 

gjort markerade vi viktiga delar i intervjun med olika symboler som visade vilket perspektiv 

som kunde ses i citatet. Dessa olika symboler skapade olika kategorier. De olika kategorierna 

som låg till grund för analysen av vårt empiriska material var Bolman och Deals (2007) fyra 

ledarskapsperspektiv samt begreppet organisationskultur som blandas in i och hör ihop med 

de fyra perspektiven. Inom dessa fyra kategorier skapade vi sedan underkategorier där vi 

delade in det empiriska materialet efter personalens upplevelser samt enhetschefernas 

upplevelser. Detta gjordes för att förenkla analysprocessen genom att skapa en uppdelning av 
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personalens och enhetschefernas upplevelser då de är två separata frågeställningar och vi i 

analysen ville särskilja dessa.  

 

3. Bakgrundsinformation om den studerade kommunen 
Kommunen som vi har valt att studera har de senaste åren genomfört stora förändringar inom 

den sociala omsorgen.
1
 En produktionsstyrelse har bildats under vård- och omsorgsnämnden. 

Denna produktionsstyrelse är uppdragsgivare för produktionsförvaltningen som ansvarar för 

den sociala omsorgen i kommunen och här ingår hemtjänsten som vi har valt att inrikta oss 

på. Denna omorganisation trädde i kraft vid årsskiftet 2006-2007 och skulle senast vara fullt 

genomförd 070630, men har sedan 2004 haft en övergångsperiod för att enheterna ska klara 

av denna organisationsförändring. Syftet med denna förändring var att effektivisera 

hemtjänsten. Idag har enhetscheferna inskrivet i sitt anställningsavtal att om deras enhet går 

med ett budgetunderskott två år i rad kan chefen komma att avskedas.  
 

Innan denna förändring skedde i kommunen har dagens enhetschef verkat som 

verksamhetsledare för sin hemtjänst. Verksamhetsledaren har precis som idag haft den 

dagliga kontakten med sin personal och varit stationerad intill personalens lokaler. 

Verksamhetsledaren har inte haft budgetansvar utan endast sett till att de dagliga rutinerna 

samt lagstiftning följdes.   

 

Varje hemtjänst är idag en separat resultatenhet, det vill säga att enhetens intäkter ska 

överstiga enhetens utgifter och överskottet stannar kvar hos enheten och går inte tillbaka till 

kommunen. Kommunen införde kundvalsmodellen 050821 och det finns två privata aktörer i 

kommunen för att driva enheterna att utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga. 

Kundvalsmodellen innebär att vårdtagarna själva får välja vilken utförare de vill använda sig 

av, privat eller kommunal. För varje enhet ansvarar en enhetschef som är personalens närmsta 

chef och som har budgetansvaret. Enhetschefen gör för varje nytt år en årsbudget som sedan 

månadsvis följs upp och utvärderas. Enhetschefen och personalen finns i lokaler som ligger 

intill varandra vilket leder till att personalen har en daglig kontakt med sin chef.  

 

Vid årsskiftet 2008-2009 har tre olika hemtjänstgrupper (daghemtjänst) samt en kvällspatrull 

slagits samman och bilda en egen resultatenhet som då kommer att ansvara för cirka 300-400 

vårdtagare (kommunen har sammanlagt 508 vårdtagare inskrivna) samt cirka 80 

tillsvidareanställda. Detta förslag om en omorganisering kom från enhetscheferna själva som 

efter budgetunderskott ville effektivisera resurserna inom de olika hemtjänstgrupperna utan 

att det påverkade budgeten och det arbete det krävdes för att ”låna ut” personal mellan 

hemtjänstgrupperna. Efter denna omorganisation kom en av de nuvarande enhetscheferna att 

verka som fortsatt enhetschef medan den andre enhetschefen kom att verka som biträdande 

enhetschef. De fyra olika hemtjänstgrupperna kom att bestå och den biträdande enhetschefen 

kom att agera som närmsta chef åt en daghemtjänst samt kvällspatrullen medan enhetschefen 

kom att verka som närmsta chef för de resterande två daghemtjänsterna. Under skrivandet av 

denna uppsats anställdes ytterligare en person som ska verka som samordnare för en av 

daghemtjänstgrupperna. 

                                                           
1
 Stor del av den information som ges om kommunen i detta avsnitt är hämtat från kommunens hemsida och då 

vi inte kan bryta konfidentialiteten så kan vi heller inte skriva ut hemsidans namn då det avslöjar vilken kommun 

det rör sig om. Viss del av informationen kommer även från enhetscheferna som intervjuats i studien. 
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4. Tidigare forskning 
I denna del kommer vi att presentera det urval av tidigare forskning inom ämnet ledarskap och 

omorganiseringar som vi anser relevant och kan härledas tillbaka till Bolman och Deals 

(2007) fyra ledarskapsperspektiv.  

   

Enligt Bolman och Deal (2007) kan det vara en fördel att växla mellan de olika perspektiven i 

sitt ledarskap, då det kan skapa en större förståelse av problem och situationer. Ledarskapet 

kan ses som en process där ledaren, i detta fall enhetschefen, utövar sitt inflytande över 

medlemmarna i gruppen, det vill säga personalen. Fenomenet ledarskap har studerats utifrån 

många synvinklar och detta har lett till att många tolkningar har skapats. En återkommande 

fråga är ifall ledarskapet ska ses som en egenskap som tillhör individen eller om den ska 

beaktas som en social process. (Wahl m fl 2001) 

 

Alvesson (2002) menar att ledarskap handlar om att skapa underlydnad hos sina anställda. 

Beroende på hur ledarskapet sedan tillämpas kan det finnas rum för diskussioner, kritik och 

beröm mellan chefen och de anställda men ledarskapet innebär att chefen har den slutgiltiga 

och avgörande rösten om vilken väg som ska gås. Hilmarsson (2003) menar att man som chef 

förbättrar sitt ledarskap genom att lyssna och vara lyhörd på sina anställdas behov då man 

sedan kan anpassa sina argument efter den ton som de anställda har satt och genom det 

enklare övertyga dem. Thylefors (1994) skriver att en chef måste ha maktresurser och ha en 

lust att använda sig av sin makt annars kan denne inte verka som ledare. Denna makt används 

sedan som ett verktyg för att göra förändringar inom organisationen. Utan denna makt kan 

inte en förändring ske.  

 

Att arbeta som chef innebär att arbeta med förändringar. Denna uppgift kan beskrivas som en 

av de upplevelser som chefer anser svårast, detta oberoende av vilken typ av förändring det 

handlar om. Exempelvis kräver förändringen olika ting av ledarskapet beroende på om det är 

en förändring som chefen själv valt att genomföra eller om den kommer högre upp ifrån 

arbetsledningen (Thylefors 1994). Vidare beskriver hon att en miss som tidigare gjorts har 

varit att förändringar enbart har betraktats som något positivt trots att det är dessa 

förändringar som i grunden har utgjort själva problemet i organisationen. De anställda kan i 

förändringsperioder välja att avsluta sin anställning på grund av dessa förändringar men även 

på grund av att arbetsron kan komma att skadas i och med förändringarna. När en förändring 

eller en omorganisation ska göras är det viktigt att chefen tydliggör ramarna och skapar en 

struktur. En organisationsstruktur ska formas utifrån organisationens uppgifter och syfte. 

Arbetet med människor kräver en struktur som är formad utifrån detta arbete. Personalen, 

vårdtagarna och dess anhöriga tillhör alla organisationen men på olika villkor och påverkas 

alla på olika sätt av en organisationsstruktur. Att utarbeta en struktur samtidigt som 

organisationen är i en förändringsprocess kan leda till att det skapas en halvstruktur där 

varken personal med stort strukturbehov eller personal med högt frihetsbehov blir 

tillfredsställda. Strukturen inom en organisation ska vara klar men inte ha för många detaljer. 

Inom den givna ramen ska personalen ha en frihet att kunna välja. Chefen ska sedan försäkra 

sig om att valfriheten sker inom den givna ramen. Det är även viktigt att chefen gör sin 

personal införstådda med organisationens mål, värderingar och föreskrifter vilket leder till att 

toleranser ökar när arbetssätten hos personalen varierar. Om det inte finns tydliga ramar måste 

chefen kontrollera att personalen arbetar inom de lagar och regler som finns vilket i sin tur 

skapar ett destruktivt bevakande av samtliga inblandade och deras åtaganden. (Thylefors 

1994)   
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Ferrie och Westerlund (2007) belyser hur Sverige under 1990-talet genomgick en ekonomisk 

nedgång och många arbetsplatser genomgick snabba nedskärningar och omorganiseringar. 

Hur dessa nedskärningar och expansioner på arbetsplatsen påverkar personalens psykosociala 

karaktär, fysiska problem och inkomst belyses av författarna. De visar även på skillnader 

mellan hur män och kvinnor påverkas. Författarna har bland annat kommit fram till att inte 

alla organisationsförändringar resulterar i försämringar i personalens hälsa och arbetsmiljö. 

Thylefors (1994) menar att man som chef har vissa kritiska områden som man ska ta ställning 

till. Dessa kritiska områden är bland annat förändringar i organisationen samt konflikter men 

även mänskliga och materiella resurser. Thylefors (1994) anser att dessa kritiska områden kan 

relateras till varandra. Om en organisation saknar eller har tillgång till vissa resurser leder det 

till att en förändring måste ske. Denna förändring kan i sin tur leda till konflikter. Som chef 

kan man komma till en punkt då en avvägning måste göras mellan organisationens och 

individens behov, vilket kan uppfattas som en svårighet. Att sedan meddela en individ ett 

negativt besked kan försvåra avvägningen ytterligare.  

 

Ingvad m fl (2006) behandlar äldres upplevelser av vårdbiträdes bemötande under en 

omorganisation. Författarna menar att man kan mäta kvaliteten i hemtjänsten genom att se på 

äldres upplevelser kring bemötandet. De har bland annat kommit fram till att 1990-talets stora 

organisatoriska förändringar har lett till att en klyfta skapats mellan kund och verksamhet, 

detta till trots att hemtjänsten i sig inte förändrats särskilt.  

 

5. Teoretiskt angreppssätt 
Vi valde att till stor del bygga vår studie på Bolman och Deals (2007) fyra perspektiv om 

organisation och ledarskap, då vi anser att de fångade vårt intresse samt att de var 

tillämpningsbara på vårt empiriska material. Vi kommer dock även att använda oss av annan 

litteratur som behandlar de fyra perspektiven samt andra relevanta ledarskapsteorier för att 

kunna analysera vårt empiriska material på bästa sätt. Enligt Øyvind och Dahl (1996) så finns 

det inget perspektiv som är en entydig sanning, utan organisationer och därmed ledarskapet i 

organisationen förändras och utvecklas hela tiden och kan därmed skifta perspektiv. Både 

Øyvind och Dahl (1996) samt Bolman och Deal (2007) menar att de fyra perspektiven kan 

både komplettera och konkurrera med varandra i en organisation och i ett ledarskap. De 

menar även att perspektivväxling kan skapa nya sätt att ta sig förbi snäva och förenklade 

syner på ledarskapet eftersom de olika perspektiven erbjuder olika distinkta bilder av ett 

ledarskap och att de olika perspektiven rymmer nya konstruktiva bilder av ledarskapet. De 

menar dock att dessa konstruktiva bilder av ledarskapet är beroende av ledare och 

omständigheter. Det ideala ledarskapet är en chef som kombinerar de fyra perspektiven för att 

på så sätt skapa ett heltäckande ledarskap. Bolman och Deal (2007) menar att en 

organisationsförändring skapar ofrånkomligt fyra kategorier av frågor utifrån de fyra 

ledarskapsperspektiven. Förändringen påverkar de anställdas förutsättningar att känna sig 

effektiva, uppskattade samt deras förmåga att kontrollera situationen. Med stöd, utbildning 

och möjligheter att delta i organisationens förändringsprocess undviker man som chef att de 

anställda blir ”bromsklossar” som gör det svårt att föra förändringsprocessen framåt. En 

organisationsförändring rubbar de rådande roll- och relationsmönstren vilket skapar förvirring 

och osäkerhet. Detta leder till att förändringen kräver att de strukturella mönstren ändras och 

anpassas. Den tredje frågan handlar om skapandet av konflikter mellan vinnare och förlorare 

på förändringen. I det fallet bör arenor upprättas där frågor kan behandlas och den politiska 

kartan målas om. Slutligen skapar förändringen en förlorad mening hos organisationens 
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anställda, att då få använda övergångsritualer, sörjande och ceremonier kan hjälpa de 

anställda att släppa taget om det föregångna och välkomna det nya.    

 

5.1 Strukturellt perspektiv  

Det strukturella perspektivet vilar på sex antaganden vilka speglar perspektivets tro på 

rationalitet och på den formella ordningen. Dessa antaganden är att organisationen existerar 

för att man skall kunna uppnå de uppställda mål som organisationen har. Organisationer 

effektiviserar och förbättrar utfallet genom specialisering och arbetsfördelning. Lämpliga 

samordnings- och kontrollformer säkerställer att olika individers och enheters ansträngningar 

kopplas samman. Organisationer fungerar bäst då rationalitet ges företräde framför personliga 

preferenser och yttre tryck. Organisationens struktur ska utformas på ett sådant sätt att de 

passar organisationens villkor. Problem och försämrade prestationer inom organisationen 

uppstår till följd av strukturella svagheter och kan åtgärdas med analys och omstrukturering. 

När en chef lägger för stor vikt vid dessa antaganden finns risken att chefen lägger för liten 

vikt vid att se till personalrelaterade variabler som är avgörande för effektiviteten för 

personalens handlande. (Bolman & Deal 2007).  

 

Det strukturella perspektivet är ett perspektiv som fokuserar på organisationen som struktur. 

En organisation med för lite struktur lägger ofta resurser och energi på fel ställen. 

Organisationen blir då inte så produktiv som den kan vara. Strukturen är grundritningen för de 

formella förväntningar som finns på organisationens alla interna och externa aktörer (Bolman 

& Deal 2007). Strukturen visar på fördelningen, ansvaret och positioner i organisationen. 

Strukturen står även för de regler som finns i organisationen och hur det skapar ordning och 

denna organisationsstruktur visas genom organisationsöversikter, organisationsplaner samt 

ansvars- och uppgiftsuppdelning. Strukturen hos en organisation varierar beroende på 

organisationens syfte. De menar dock även att en för lös struktur skapar ett otydligt ledarskap 

och därmed blir arbetet och arbetsuppgifterna röriga och resultatet därmed inte bra medan en 

allt för strikt och hård struktur där allt är beskrivet i detalj hämmar kreativiteten och även 

organisationens utveckling. (Øyvind och Dahl 1996) 

 

5.2 Politiskt perspektiv 

De grundläggande antaganden som utgör det politiska perspektivet är att organisationer är 

koalitioner som består av många olika och olikartade individer samt intressegrupper. Mellan 

dessa koalitionsmedlemmar finns bestående skillnader i värderingar, åsikter, intressen och 

tolkningar av verkligheten. Majoriteten av alla beslut handlar om hur knappa resurser ska 

fördelas.  Knappa resurser och bestående skillnader ger konflikter en central plats inom 

organisationen och gör makt till en viktig tillgång. Mål och beslut växer fram genom 

förhandling, köpslående och tävlande om bra positioner (Bolman & Deal 2007).  

Øyvind och Dahl (1996) menar att om man ser på vård och omsorg med ett politiskt 

perspektiv så skapar man förståelse för att det handlar om reella motsättningar, konflikter och 

maktkamper. Dessa konflikter och maktkamper förekommer i alla organisationer. När en 

organisation har ett förbättringsområde tar cheferna ett beslut som ska gå i linje med att 

uppfylla organisationens mål. Chefen har sedan som ansvar att övervaka personalens 

handlingar för att sedan utvärdera dessa då de ska överensstämma med de uppsatta målen som 

organisationen har.  

 

I en politiskt styrd organisation uppstår lätt konflikter och misstänksamhet bland personalen 

om chefen har en tendens att bli cynisk samt ha en vilja att uppfylla sina mål, men den kan 



Hur ledarskap påverkar personal under en omorganisering Carina Kårlin 

Examensarbete  Sofia Stenling 

Sociala omsorgsprogrammet  Hk06 

 

 

 

12 

även ledas av en politisk ledare som har visioner och är konstruktiva och därmed kan de skapa 

vinning för hela organisationen och de anställda (Bolman & Deal 2007). Det politiska 

perspektivet kan leda till att man missar möjligheten till viktiga delar inom en organisation 

som exempelvis samarbete och hopp. Då organisationer som är arenor för politik kan 

användas som kraftfulla verktyg för att tjäna de som styr organisationens syften så kan det 

leda till både positiva och negativa utgångar för både personal och organisation. (Bolman och 

Deal 2007). Øyvind och Dahl (1996) menar att det är viktigt att man är medveten om och 

förstår att enskilda individer i en organisation inte handlar för att förverkliga ett gemensamt 

mål utan istället agerar taktiskt för att uppnå egna personliga mål. Det krävs även att man är 

medvetet om att politiska organisationer lever och växer tillsammans med de anställda och i 

relation till samhället och andra organisationer (Bolman & Deal 2007). 

 

5.3 Human Resource perspektivet (HR)  

HR perspektivet är till skillnad från övriga perspektiv utformat av psykologer och sociologer 

(Øyvind och Dahl 1996). HR perspektivet menar att människors färdigheter, attityder, energi 

och engagemang är tillgångar av avgörande betydelse vilka antingen hjälper eller stjälper en 

organisation. HR perspektivet bygger på att vissa förutsättningar sätts i fokus. Organisationer 

är till för att uppfylla människornas behov, inte tvärtom. Människor och organisationer är i ett 

beroendeförhållande gentemot varandra. När överensstämmelsen mellan individ och system 

är dålig blir minst en av parterna lidande. När överensstämmelsen mellan individ och system 

är god tjänar båda parter på det (Bolman & Deal 2007).  
 

Om man som chef arbetar utifrån HR perspektivet är man tillgänglig som ledare. Man 

refererar sina underarbetare som kollegor eller medarbetare. En risk med HR perspektivet är 

att man som chef ser sina medarbetare i ett romantiskt ljus och är optimistisk inför att alla 

strävar åt samma håll. Detta leder till att man missar att se de konflikter samt strukturella 

brister som finns i organisationen. HR perspektivet fokuserar på hur organisationer och 

människors relationer skapas och vad som utmärker relationen mellan dem. HR perspektivet 

ser på en organisation som en familj. Alla har sin roll med sina egna känslor. Hur sedan deras 

förhållande utvecklas och lär sig fungera som produktiv grupp kan man se utifrån HR 

perspektivet. Organisationen och de anställda fungerar sida vid sida, organisationen bör 

därmed ställa sig hur man ska hitta och behålla människor som har de kunskaper, färdigheter 

och attityder som krävs för arbetet? (Bolman och Deal 2007). Øyvind och Dahl (1996) menar 

att inom HR perspektivet så har man filosofin att människor som trivs på sin arbetsplats och 

med sitt arbete och därmed får sina behov tillgodosedda producerar mer och bättre under 

arbetstiden. 

 

5.4 Symboliskt/kulturellt perspektiv 

Enligt det symboliska/kulturella perspektivet kan symboler användas för att skapa mening i 

kaos, klarhet i förvirring och förutsägbarhet i det oförutsägbara. Det bygger på grundläggande 

antaganden så som att det viktiga inte är vad som händer utan vad det betyder. Mening och 

aktivitet har en lös koppling till varandra - händelser får olika mening utifrån de erfarenheter 

den som tolkar händelsen har. För att hantera osäkerhet och mångtydighet som vi ställs inför i 

det dagliga livet så skapar människan symboler för att minska förvirringen. Händelser och 

processer har en stor betydelse för det som uttrycks och inte produceras. Kultur är det kitt som 

håller samman organisationer och som samlar människor kring gemensamma värderingar och 

övertygelser. Bolman och Deal (2007) säger även att det symboliska perspektivet fungerar 

organisationer som komplexa, föränderliga och organiska flipperspel. Alla förekommande 
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delar inom organisationen så som anställda och viktiga frågor kolliderar och sammanstöter 

med varandra i det dagliga arbetet i hela organisationen. Men trots att detta kan uppfattas som 

ett kaos finns en djupare symbolisk ordning vilket under senare år har fått mer betydelse inom 

företagsvärlden. (Bolman & Deal 2007)  

 

Det symboliska perspektivet relaterar till viktiga frågor så som mening och tro samt kring 

möjligheter att forma grupper med bra sammanhållning. Men symboler kan genera eller 

entusiasmera de anställda beroende på hur duktig chefen är att tillämpa symbolerna. Om en 

chef exempelvis använder sig av alltför många symboler leder det till att symbolerna förlorar 

sin status. Det kan även diskuteras om förhållandet mellan ledarskap och kultur om det är 

ledaren som formar kulturen eller tvärtom? Det är alltså viktigt att man som chef väljer sina 

tillfällen för att använda sig utav symboler. Symbolerna kan även bli ett verktyg på människor 

som är ute efter att manipulera oskyldiga människor. (Bolman & Deal 2007) Detta perspektiv 

fokuserar på de informella aspekterna i en organisation, det vill säga det som sker mellan 

människorna i organisationen det ser till det inre liv som pågår i organisationen. Øyvind och 

Dahl (1996) menar att kulturen i organisationen påverkar och utgör grunden för individernas 

normer, attityder, värderingar och oskrivna regler. De menar även att denna 

organisationskultur har stor betydelse för organisationens medlemmar och deras beteende. 

 

5.5 Organisationskultur 
För att kunna kartlägga och studera begreppet organisationskultur måste man titta på fyra 

olika variabler, omgivningens art, organisationstyp, organisationens karaktär samt 

medarbetarnas karaktär. Det är dock inte sagt att man utifrån dessa variabler kan fastställa hur 

alla organisationskulturer ser ut och fungerar då organisationskulturen utvecklas genom 

komplicerade samspel mellan interna och externa krafter. (Bakka m.fl 2001) 

 

Alvesson (2005) använder sig av begreppet organisationskultur som ett begrepp för det 

tankesätt som har ett särskilt intresse för kulturella och symboliska företeelser i en 

organisation. Begreppet organisationskultur kan enligt vår mening relateras till det 

symboliska/kulturella perspektivet då Alvesson (2005) menar att organisationskulturen är 

beroende av symboliska och kulturella handlingar från anställda och chefer i organisationen 

för att kunna existera och skapa en unik organisationskultur hos varje företag. Där utöver 

menar han att ledarskapet i en organisation definieras av vad gruppen anser att ledarskap är 

och hur de relaterar till ledare och ledarskap. Detta resulterar i att ledarskap har olika innebörd 

och värde hos olika grupper. Ledarskapet kan hos vissa grupper ses som något positivt medan 

det hos andra grupper värderas som något negativt. Detta påvisar att sambandet mellan 

ledarskap och organisationskultur är komplext då ledarskapet påverkar organisationskulturen 

och organisationskulturen påverkar ledarskapet. Yukl (2006) menar dock att ledningen kan 

påverka motivationen och beteendet hos personalen genom att de ändrar 

organisationskulturen och ledarskapet hos den chef personalen har mest kontakt med, detta 

leder till att chefen utvecklar ett flexibelt och förändringsbart ledarskap. När man som ledare 

genomför ett förändringsarbete i en organisation bör man fokusera på att analysera och 

försöka förändra de värderingar som råder i arbetsgruppen och i organisationen för att 

underlätta för personalen under omorganisationen (Angelöw 1991).  
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6. Analys 
I denna del kommer vi att redogöra för vad som framkommit under fokusgruppintervjun samt 

intervjuerna med enhetschefen samt den biträdande enhetschefen. Vi kommer i denna del att 

redogöra för det empiriska materialet med citat där det efter citatet kommer att analyseras 

med den teori som vi valde att använda oss av.  

 

6.1 Strukturellt perspektiv 
Enhetschefernas uppfattning 

”Vi gjorde ju inget annat än att gå ut och informera personalen. Och det gjorde jag och X 

tillsammans. I alla grupper… Vi berättade rakt upp och ner. Rakt upp och ner bara.” 

Enhetschef 2 

 

I detta citat kan vi se att enhetschef 2 uttalar sig utifrån ett strukturellt perspektiv då hon 

menar att det enda enhetscheferna gjorde var att gå ut tillsammans och informera 

personalgrupperna om omorganiseringen. Utifrån det strukturella perspektivet kan vi se att 

enhetscheferna enbart har sett till hur strukturen ska anpassas och därmed missat de 

personalrelaterade variabler som Bolman och Deal (2007) diskuterar kring. Samma tendenser 

till ett strukturellt perspektiv ser vi i nästkommande citat av enhetschef 1: 
 

”Det gick vi ut med på möten och informerade dem om att det blir så här, det har ju inte 

berört dem särskilt mycket för de har ju liksom, det var ju med i planeringen att ha 

grupperna konstanta så delar vi upp, jag och X, jag har fortfarande ansvar för min gamla 

grupp plus att jag också fick kvällspatrullen och X har sina gamla grupper kvar så för 

personalen, de har inte märkt något direkt mer än det här att vi har börjat jobba mer över 

gränserna, det har de ju blivit berörda av, men det är inte så stora förändringar som har 

berört dem.” 

Enhetschef 1 

 

I citatet ovan kan vi utläsa att enhetschefen uttalar sig utifrån ett strukturellt perspektiv då hon 

menar att strukturen för personalen inte förändras i och med denna omorganisering av 

verksamheten. Gruppernas struktur ska vara konstanta men att själva huvudorganisationens 

struktur kommer att förändras genom att de fyra grupperna bildar en ny resultatenhet. Det 

dagliga arbetet i grupperna kommer att fortsätta som tidigare. I och med detta citat kan vi se 

att enhetschefen har ett strukturellt perspektiv då hon menar att personalen inte berördes av 

omorganiseringen. Bolman och Deal (2007) menar att om man som chef lägger för stor vikt 

vid det strukturella perspektivets antaganden är det mycket möjligt att man missar de 

personalrelaterade variabler som är avgörande för hur arbetet i organisationen fortlöper.  

 
”Fortsatt förändra utifrån vad vi behöver till exempel planering, ja just det planeringen i 

grupperna håller vi på att se över och göra om nu till databaserat så att, det rullar på en bit 

i taget.” 

Enhetschef 1 

 

Det här citatet kan vi relatera till Bolman och Deals (2007) sex antaganden om det strukturella 

perspektivet. De menar att organisationer behöver lämpliga samordnings- och kontrollformer 

för att säkerställa att de olika individerna och enheternas ansträngningar kopplas ihop. Genom 

detta databaserade planeringssystem kommer samtliga personalgrupper att kunna se varandras 

planering och vart det finns utrymme för förändring i det dagliga arbetet hos vårdtagarna. 

Grupperna kommer i och med detta datasystem att kopplas samman och arbeta över gränserna 
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samtidigt som dataprogrammet kontrollerar deras arbetsbelastning då de enklare kan se om 

och när det behövs mer personal i en viss grupp under en viss tid.  
 

”Ja precis, så att man hade hunnit tänkt igenom och kanske haft ett par månader på sig att 

strukturera upp bättre, det upplever jag hela tiden det är alltid bristen på det, man hinner 

aldrig, man måste starta upp liksom och sen blir det ju som för oss, ekonomin förändras 

under tiden, när vi hade lagt budgeten så försämrades ekonomin ytterligare och så, ja så 

måste man förhålla sig till det på något sätt så det finns aldrig någon tid” 

Enhetschef 1 

 

I detta citat kan vi utläsa att enhetschefen ansåg att det var för kort tid för denna 

omorganisation då de inte hann utforma strukturen ordentligt. Här ser vi relativt tydligt att 

denna chef har ett delvis strukturinriktat ledarskap då hon visar tecken på att vara beroende av 

en bra struktur på sin arbetsplats. Citatet visar att eftersom organisationens struktur inte var 

helt iordningsställd blev strukturen i början lös, vilket enligt Øyvind och Dahl (1996) leder till 

att det dagliga arbetet blir rörigt samt även att ledarskapet kan bli otydligt. 

 
”Ja för den här omorganiseringen hade vi ordentligt med tid. Men det var ingen större 

förändring för personalen och just utifrån de förutsättningarna som fanns.” 

Enhetschef 2 

 

I citatet ovan kan vi se att enhetschef 2 precis som enhetschef 1 anser att omorganiseringen av 

verksamheten inte har inneburit någon större yttre förändring för personalgrupperna. Men 

däremot menar enhetschef 2 till skillnad från enhetschef 1 att de har haft tillräckligt med tid 

att planera och genomföra omorganisationen. Här kan vi se exempel på att de båda 

enhetscheferna har olika uppfattning om hur omorganiseringen har genomförts. Detta kan 

leda till att personalen kan uppleva att strukturen i organisationen är för lös och att ledarskapet 

blir otydligt.  

 
Personalens upplevelser 

”Man vet inte vem man ska fråga om vad. Man har egentligen aldrig fattat vem som ska 

ha hand om vad, så upplever jag det.” 

Informant 3 

 

Det informanten säger i detta citat kan relateras till det enhetschefen berättar om 

organisationens struktur som inte var helt iordningsställd när omorganiseringen genomfördes. 

I intervjun med personalen kan vi tydligt se att eftersom strukturen var lös så uppfattade 

personalen enhetschefernas ledarskap som otydligt, vilket enligt Øyvind och Dahl (1996) 

menar är vanligt förekommande i en organisation där strukturen inte är tillräckligt 

genomarbetad och fastställd i organisationen. Vi kan alltså genom dessa två citat se ett 

samband mellan chefens brist på struktur som gör att personalen upplever ett svagt ledarskap 

vilket de två citaten visar tydligt samt att det stämmer överens med vad forskningen visar. 

 
”Det är så självklart för dem hur det är så man kanske missar att förmedla det.” 

Informant 4 

 

I detta citat kan vi se att den formella ordningen som det strukturella perspektivet poängterar 

inte når fram till personalen då informanten upplever att enhetscheferna inte förmedlar detta. 

Enligt Bolman och Deal (2007) existerar organisationen för att uppnå de uppställda mål som 
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finns för organisationen. I detta fall är målet att följa Socialtjänstlagen (2001:453 4kap. §1) 

”Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall 

utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.” Detta 

innebär att organisationen och dess medarbetare ska utifrån biståndsbeslut bedriva hemtjänst 

där vårdtagaren tillförsäkras skälig levnadsnivå. Men när enhetscheferna missar att förmedla 

vem som är ansvarig för vad, uppstår förvirring hos personalen vilket leder till att strukturen i 

organisationen brister och målen uppnås därmed inte. Med för lite struktur i en organisation så 

läggs ofta resurser och energi på fel ställen vilket vi tydligt kan se här. Enhetscheferna har inte 

gjort klart mellan sig själva vem som ansvarar för vad och kan därför inte heller ge en klar 

struktur till personalen. Personalen känner då en förvirring och lägger ner sin energi på att 

oroa sig över detta istället för att fokusera på vårdtagarna.  

 
”X visste ingenting, vem ska man prata med, vi vet inte och hon är inte här, å den vet inte, 

å det blir liksom upptrissad stämning sådär å alla pratar med varandra om hur ska vi göra 

nu å vi har ingen att fråga å vem ska vi fråga, det var dåligt.” 

Informant 3 

 

Även i detta citat visar informant 3 att det fanns en bristande struktur i den nya 

resultatenheten. Som vi tidigare har nämnt kan, enligt Bolman och Deal (2007), en bristande 

struktur i en organisation leda till att de anställdas energi går åt till dessa strukturella brister 

istället för att fokusera på organisationens mål. Enligt Øyvind och Dahl (1996) menar att 

strukturen är viktig för en organisation då den talar om fördelningen, ansvaret och positioner i 

organisationen. Vi kan i citatet utläsa att det rådde en förvirring i personalgruppen då alla 

talade med varandra om hur arbetet skulle fördelas men det fanns ingen i ledningen att 

rådfråga. 

 

6.2 Politiskt perspektiv 
Enhetschefernas uppfattning 

” Vi tittade ju på olika möjligheter naturligtvis och räknade på olika förslag, hur det ser ut 

personalmässigt, ekonomiskt och så bestämde vi att det ser i alla fall bättre ut, mer 

lovande ut om vi gör så här så kan vi ju, vi räknar med att vi kan utnyttja resurser mycket 

mer, utnyttja personalen mer, med specialkompetens där man kan plocka av fler och så 

där. Och sen så, ja så mycket mer gjorde vi faktiskt inte å sen bestämde vi naturligtvis 

chefsmannaskapet oss emellan också eftersom vi ändrade på det också, X blev då 

biträdande enhetschef och X blev då chef alltså.” 

Enhetschef 1 

 

Bolman och Deal (2007) beskriver hur det politiska perspektivets grundläggande antaganden 

handlar bland annat om hur knappa resurser ska fördelas inom en organisation. Detta kan vi se 

i citatet ovan där enhetschef 1 talar om att produktionsstyrelsen kom med kravet att ekonomin 

måste förbättras och att cheferna därifrån själva diskuterade och räknade på olika 

förbättringsalternativ. Enligt det politiska perspektivet fattar chefer ett beslut utifrån de 

uppsatta mål som finns i organisationen (Bolman och Deal 2007). I detta fall måste de 

förbättra den ekonomiska situationen vilket leder till att den här omorganisationen genomförs. 

Bolman och Deal (2007) menar att det sedan är viktigt att man som chef övervakar de 

anställdas handlingar för att därmed säkerställa att besluten verkställs. Därefter ska de 

anställdas handlingar utvärderas för att se att målet har uppnåtts.  
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”De var inte så delaktiga. Inte i det här beslutet.” 

Enhetschef 2 

 

I det här citatet kan vi se att personalen inte var delaktiga i det beslutet om omorganisering, 

det kan vi relatera till vad Bolman och Deal (2007) säger om att knappa resurser gör att makt 

blir till en viktig tillgång. I den här organisationen har cheferna makten, både över de knappa 

resurser och över personalen vilket leder till att enhetscheferna inte behöver göra personalen 

delaktiga i de beslut om hur resurserna ska fördelas. Øyvind och Dahl (1996) menar att en 

medvetenhet måste finnas om att enskilda individer kan agera taktiskt för att uppnå personliga 

mål. I citatet ovan kan vi se att enhetscheferna agerade själviskt och taktiskt för att uppnå sitt 

personliga mål, att förbättra ekonomin för att inte bli ersatta av en ny enhetschef, vilket är 

praxis i denna kommun om resultatenheten går med budgetunderskott två år i rad. 
 

Personalens upplevelser 

”Alltså beslutstiden från ledning till mellanchef till grupp är väldigt kort, kan man säga. 

Det känns lite som att, alltså min uppfattning är lite som att man inte har gjort 

riskanalyser, vad kommer att hända om vi gör det här? Utan man bara sätter sig ner och 

säger att nu gör jag det här för att vi behöver x antal mer pengar till verksamheten. Eller 

att resultatet ska förbättras, det är det… Det går ut på. Sen att halva styrkan av personalen 

kommer att må jättedåligt av det här, det är inte med i beräkningen. Man har inte 

analyserat det i beräkningen av vad som kommer att hända med personalen som faktiskt 

är ute och arbetar.  

Informant 1 

 

I detta citat kan vi se att ett av de sex antaganden som Bolman och Deal (2007) skriver om 

angående knappa resurser skapar konflikter som leder till att makt blir en viktig tillgång. Även 

antagandet om mål och beslut växer fram genom förhandling, köpslående och tävlande om 

bra positioner kan ses i detta citat då informanten berättar om sin uppfattning kring 

omorganisationen och att beslutstiden är väldigt kort samt att dålig information ges. Enligt 

informanten så har det endast setts till hur ekonomin ska förbättras. Detta har lett till vad 

Bolman och Deal (2007) menar är vanligt i det politiska perspektivet där man på grund av den 

politiska styrningen av organisationen missar viktiga delar som exempelvis samarbete.  

 
”Den allmänna uppfattningen var att enhetschef X var helt vingklippt, hon kunde inte 

berätta någonting, hon bara hänvisade till andra. Jag upplevde att hon var helt, helt satt ur 

spel alltså. Så upplevde många, inte bara jag utan många tyckte det. Det var helt 

meningslöst att fråga henne.” 

Informant 3 

 

I citatet ovan kan vi se att det informanten säger tyder på att produktionsstyrelsen, det vill 

säga organisationens ledning har använt de knappa resurserna som en maktfaktor och därmed 

tagit ifrån enhetschefen makten att fatta beslut, de båda enhetscheferna har blivit beordrade av 

produktionsstyrelsen att något måste göras åt ekonomin, men vad och hur det ska lösas är upp 

till enhetscheferna att besluta. Detta kan ha lett till en konflikt och en maktkamp i 

organisationen, mellan produktionsstyrelsen och enhetscheferna, vilket enligt Øyvind och 

Dahl (1996) är vanligt förekommande i alla organisationer. Denna maktkamp och konflikt 

mellan ledning och enhetschef har troligen lett till att enhetschefen har upplevts som 

vingklippt i sitt ledarskap. I detta citat beskriver informanten denna konflikt och maktkamp på 

ett bra och tydligt sätt. 
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”Delaktiga är vi ju inte! Det är beslut över våra huvuden! Fast på ett vis förstår man ju 

det, det är ju inget vi kan fatta beslut om, hur mycket pengar vi ska dra in per månad. 

Men det hade ju... Det är ju bra om alla kan få vara delaktiga under processen.” 

Informant 2 

 

Det informanten säger i det här citatet kan man se tydligt att ett av antagandena som Bolman 

och Deal (2007) skriver om att mål och beslut växer fram genom förhandling, köpslående och 

tävlande om bra positioner, där personalen inte är delaktig och inte heller inbjuds att delta då 

dessa beslut framkommer i den politiska styrningen av organisationen. Nackdelen med detta 

är att enhetscheferna och därigenom organisationen kan komma att missa viktiga delar som 

exempelvis samarbete vilket enligt Bolman och Deal (2007) är vanligt inom det politiska 

perspektivet. Samtidigt behövs en förståelse för att organisationen lever tillsammans med de 

anställda och i relation till samhället och andra organisationer. Detta kan leda till att samhället 

kräver en förbättring av ekonomin hos resultatenheten och att enhetscheferna därmed inser att 

de har makten att förändra organisationen utifrån de knappa resurser som tilldelas dem vilket 

informanten i citatet ovan visar att hon är medveten om trots att hon även känner att beslutet 

togs över huvudet på personalen så förstår informanten varför beslutet togs utan deras 

delaktighet. 

 

6.3 HR-perspektiv 
Enhetschefernas uppfattning 

”Ibland är jag nog för snäll, det brukar mina medarbetare säga, några har även sagt det på 

medarbetarsamtalen, jag kanske skulle behöva ryta i lite mera ibland.” 

Enhetschef 1 

 

I detta citat kan vi se att enhetschef 1 ser sig själv utifrån ett HR-perspektiv, både genom att 

hon ibland känner att hon är för snäll, samt att medarbetarna ha sagt det till henne. Bolman 

och Deal (2007) menar att i HR-perspektivet ser man på organisationen som en familj där alla 

har känslor som ska tas hänsyn till. Enhetschef 1 kallar även personalen för medarbetare 

vilket Bolman och Deal (2007) menar att det tyder på ett utpräglat HR-perspektiv i 

ledarskapet. Att enhetschefen själv är medveten om att hon ibland är för snäll är även det ett 

tecken på att hon har ett HR-perspektiv i sitt ledarskap och att hon genom sin medvetenhet 

kan arbeta vidare på och bygga upp en lite mer bestämd chef men som samtidigt visar respekt 

och ödmjukhet för sin personal. 

 
”Det är en väldigt trevlig stämning här just nu. Och vi samarbetar mer och mer i olika 

ärenden. Vi har roligt.” 

Enhetschef 2 

 

I det här citatet från enhetschef 2 kan vi se ett HR-perspektiv då HR-perspektivet relaterar till 

relationerna mellan de anställda i en organisation (Bolman och Deal 2007). Citatet visar att 

relationen mellan de anställda och enhetscheferna är god då enhetschef 2 berättar om att de 

har roligt tillsammans på arbetsplatsen. Enhetschefen pratar även om deras nya samarbete 

över gruppgränserna (som vi även nämnt i ett tidigare citat) som enligt Bolman och Deal 

(2007) gör att förhållandena i organisationen utvecklas och de olika hemtjänstgrupperna lär 

sig att fungera tillsammans som en produktiv grupp. Angelöw (1991) menar att när man som 

ledare genoför ett förändringsarbete bör man fokusera på att analysera och försöka förändra 
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de värderingar som råder i personalgruppen och i organisationen för att underlätta 

omorganisationen. I citatet ovan kan vi se att detta arbete med att försöka förändra 

organisationskulturen är påbörjad då enhetschefen berättar om att samarbetet har ökat och att 

de har en bra stämning på arbetsplatsen.  

 
”Jag vill ha en delaktighet, jag vill att personalen ska vara delaktiga och komma med 

idéer. Det är viktigt. Samtidigt så måste mitt ledarskap ligga på rätt nivå beroende på vart 

jag arbetar någonstans. Vissa grupper kräver att man pekar mer med hela handen än 

andra.” 

Enhetschef 2 

 

I citatet ovan kan vi se ett tydligt drag av HR-perspektivet hos enhetschefen då Bolman och 

Deal (2007) menar att HR-perspektivet fokuserar på att människors färdigheter, attityder, 

energi och engagemang är tillgångar för organisationen och kan både stjälpa och hjälpa 

organisationen. Enhetschefen menar här att hon värdesätter personalen och deras idéer samt 

deras delaktighet. Om detta verkligen når fram till personalen uppfylls en av de 

förutsättningar, som Bolman och Deal (2007) menar att HR-perspektivet har. Förutsättningen 

innebär att organisationer är till för att uppfylla människors behov och inte tvärtom. Dock 

uppstår en tvetydighet i citatet då enhetschefen benämner sina anställda som personal och inte 

som medarbetare eller kollegor vilket HR-perspektivet menar att en HR-inriktad ledare gör. 

Enhetschefen berättar även om att hon förändrar sitt ledarskap beroende på i vilken grupp hon 

arbetar i vilket stämmer överens med vad Yukl (2006) säger om att en chef kan utifrån att 

förändra en organisationskultur även utveckla ett flexibelt och förändringsbart ledarskap.  

 
Personalens upplevelser 

”Där driver hon på för lite, hon är för snäll så att säga hon tycker att vi kan det här och ni 

fixar det men hon måste ändå visa sig liksom, att jag ändå är den som bestämmer.  Det 

tror jag är viktigt.” 

Informant 3 

 

Även i det här citatet kan vi se att en av enhetscheferna även antas ha ett HR inspirerat 

ledarskap enligt informant 3:s uppfattning då informanten berättar att chefen visar för lite vem 

det är som bestämmer. HR-perspektivet menar på att en organisation och dess anställda har ett 

beroendeförhållande gentemot varandra. Organisationen ska uppfylla människornas behov 

vilket kräver ett tydligt ledarskap. I detta citat kan vi tolka informanten att chefen har för stor 

övertro till vad personalen klarar av och därmed inte behöver få guidning i deras dagliga 

arbete. Detta stämmer överens med vad Bolman och Deal (2007) menar är en risk med HR-

perspektivet. I och med detta blir ledaren för optimistisk och ser sina medarbetare i ett 

romantiskt ljus vilket leder till att hon inte ser de strukturella brister och konflikter som 

uppstår i organisationen.  

 
”Men det är ju så att om det är något så försöker hon hinna med alla även fast hon har lite 

hektiskt schema, så att det är…” 

Informant 3 

 

I citatet ovan kan vi tydligt se ett HR-perspektiv då en viktig grundsten inom denna del är att 

man som chef lyssnar och tar sig tid för vad personalen har att säga. Bolman och Deal (2007) 

menar att HR-perspektivet innebär att arbetsplatsen är som en familj där alla har sina egna 

känslor och dessa måste beaktas och respekteras. När enhetschefen alltid tar sig tid för att 
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lyssna på personalens behov påvisar hon att hon tydligt har ett HR-perspektiv. Genom att 

chefen lyssnar och tar sig tid uppfyller hon en av de förutsättningar som ligger till grund till 

HR-perspektivet, det vill säga att organisationer finns till för att uppfylla människans behov 

och inte tvärtom.  

 

6.4 Symboliskt/Kulturellt perspektiv 
Enhetschefernas uppfattning  

”Vi har märkt att det har blivit mycket mer positiv stämning i grupperna så att det har 

blivit liksom mycket bättre för att förut jobbade vi stenhårt emot varandra liksom, det här 

är mitt revir, det här är mitt och man kunde inte tänka sig att hjälpa varandra. Alla höll på 

med sina kronor och räknade så att nu är det ju liksom, ja, samma enhet så det känns 

roligare. Det känns som att personalen tycker att det är roligare och att det 

överhuvudtaget flyter bättre på något sätt.” 

Enhetschef 1 

 

I det här citatet berättar enhetschef 1 att stämningen i samtliga hemtjänstgrupper har 

förbättrats och att de har börjat samarbeta med varandra istället för emot varandra och 

revirtänket har börjat upplösas. Det symboliska perspektivet menar att grupper ska formas 

med en bra sammanhållning där individer börjar sträva efter samma mål (Bolman och Deal 

2007) vilket vi i citatet kan se att den processen har påbörjats samt att enhetschefen fokuserar 

på de informella aspekterna i organisationen, det vill säga vad som sker mellan de olika 

individerna i organisationen. Alvesson (2005) menar att en organisationskultur är beroende av 

symboliska och kulturella handlingar från både anställda och chefer för att kunna skapa en 

unik organisationskultur i varje organisation. I det här citatet kan vi se att enhetschefens 

positiva bild av hur omorganiseringen har fortskridit leder till att hon förhoppningsvis visar 

sin positiva syn för personalen och att de hjälper till att skapa en unik organisationskultur i 

den här organisationen.  

 
Personalens upplevelser 

”Ja man fattar inte vad det betyder att man har en ledare för en grupp, det är jätteviktigt, 

jag tror inte att hon insåg hur förvirrade hela gruppen blev. Det var som en hönsgård utan 

tupp.” 

Informant 3 

 

I detta citat berättar informanten om förvirringen som uppstod i dennes personalgrupp genom 

att använda sig av en liknelse. Enligt Bolman och Deal (2007) använder sig människan av 

symboler för att kunna hantera osäkerhet och mångtydighet som möter en i det dagliga livet. 

Alltså kan vi se att informanten använder sig utav denna symboliska liknelse i ett försök att 

minska sin förvirring. Enligt Alvesson (2005) är ledarskap någonting som styrs av gruppens 

syn på ledarskapet. Alvesson (2005) menar även att sambandet mellan ledarskap och 

organisationskultur är komplext då de båda påverkar varandra. I citatet kan vi se att 

informanten har uppfattningen att en ledare ska leda sin grupp för att minska förvirringen, 

men denna form av ledarskap levde inte enhetschefen upp till. Det resulterade i att så som 

Yukl (2006) menar att enhetschefen inte kunde öka motivationen hos sin personal och därmed 

förändra deras beteende, vilket i sin tur leder till att förvirringen aldrig reds ut.   
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”En del behöver ju mer tid till att bearbeta och man kanske måste fånga upp vissa som 

man vet är lite, sätter käppar i hjulet för hela, eller börjar, det här sätta igång intriger, 

motarbeta. De kanske man skulle försöka få med dem istället, få dem att bli en drivande 

kraft i det här så att man vänder det negativa till något positivt.” 

Informant 2 

 

I det här citatet uttrycker informanten sin oro över att det finns individer i personalgruppen 

som sätter igång intriger och motarbetar övrig personal. Informanten uttrycker även att om 

enhetscheferna tar tag i dessa individer så kan deras inställning förändras och deras negativitet 

kan omvandlas till något positivt för hela arbetsgruppen. Øyvind och Dahl (1996) menar att 

det är kulturen i organisationen som påverkar och utgör grunden för en individs normer, 

attityder, värderingar och oskrivna regler. Detta leder till att organisationskulturen har en stor 

betydelse för organisationens medlemmar och deras beteende. Bolman och Deal (2007) menar 

att det är ledaren (i detta fall enhetschefen) som kan förändra och forma kulturen. I citatet 

ovan kan vi se att enhetschefen, enligt informanten, inte har använt sig av sitt ledarskap för att 

försöka förändra kulturen i organisationen och därmed inte heller försökt omvända de 

negativa individerna som finns i personalgruppen. Detta kan leda till att dessa negativa 

individer istället ändrar kulturen i organisationen och därmed skapar negativitet hos 

resterande personal. En enhetschef med ett symboliskt perspektiv borde i det här fallet ha 

försökt engagera hela personalgruppen genom att använda sig av symbolik på rätt sätt utan att 

på så sätt förlöjliga sig själv eller personalen.  

 

7. Slutsatser 
I denna del kommer vi att redovisa våra slutsatser i relation till våra frågeställningar. Vi har 

gjort uppdelningen på så vis att varje frågeställning står som rubrik och sedan redovisas dess 

slutsats. 

  

7.1 På vilket sätt upplever enhetscheferna att deras ledarskapsperspektiv påverkade 

personalen under omorganiseringen? 

Då både personalen och en av enhetscheferna uttrycker att de har upplevt att det inte har 

funnits någon struktur i organisationen efter omorganiseringen kan vi anta att det råder brist 

på struktur i organisationen. Dock anser den andra enhetschefen att strukturen är bra, vilket 

hennes personal tillviss del håller med om. Detta kan vi tolka som att enhetschef 2 domineras 

av ett strukturellt perspektiv och därmed har hon vidarebefordrat sin struktur av 

omorganiseringen till personalen. Vi kan därmed konstatera att de båda enhetscheferna 

uppfattas vara olika mycket strukturinriktade av sin personal. Det faktum att båda 

enhetscheferna samt personalen pratar om ekonomi och budget som en stor anledning till 

omorganiseringen tyder på att båda enhetscheferna drivs av ett politiskt perspektiv och 

inflytande. Vi kan här anta att det politiska perspektivet spelade stor roll i början av 

omorganiseringen eftersom kravet på en förbättrad budget kom från ledningen. Även under 

det fortsatta arbetet med omorganiseringen har denna politiska variabel varit närvarande och 

därmed påverkat både enhetschefer och personalen. Att personalen upplever att enhetschef 1 

är för snäll samt att enhetschef 1 själv även påtalar detta faktum under intervjun leder till att vi 

kan göra tolkningen att det hos enhetschef 1 finns ett tydligt drag mot HR- perspektivet, då 

hon även själv säger att hon är tålmodig och snäll, samt att personalen menar att hon bryr sig. 

Utifrån detta kan vi konstatera att enhetschef 1 har tydliga inslag av HR- perspektivet i sitt 

ledarskap. Enhetschef 1s HR-inspirerade ledarskap har dock lett till att personalen upplever 

att de inte alltid får det stöd de behöver då enhetschefen ser sina medarbetare i ett romantiskt 
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ljus och har en övertro till deras förmågor. Detta har gjort att personalen upplever att 

ledarskapet blir otydligt samt att arbetsuppgifterna blir röriga. Vi har i analysen av vårt 

empiriska material sett att både enhetschef och personal har upplevt stress och negativitet 

inför omorganiseringen. En möjlig tolkning kan vara att arbetsgrupperna känner av att 

enhetschefen är negativ gentemot omorganiseringen vilket enligt ett symboliskt perspektiv 

beror på att ledaren i en organisation har förmågan och möjligheten att påverka personalens 

inställning och arbetsgruppernas sammanhållning.  

 

7.2 Hur har personalen upplevt enhetschefernas ledarskap under omorganisationen? 

Informanterna har i denna studie upplevt att de har kunnat gå till sin enhetschef och blivit 

hörda och fått sina behov tillfredsställda som är viktiga delar inom HR-perspektivet. 

Samtidigt upplever informanterna att ledarskapet, strukturen och informationen ofta har varit 

bristfällig, vilket enligt det strukturella perspektivet kan leda till att energin i organisationen 

läggs på fel ställen och att organisationen då förlorar sin produktivitet. Genom att personalen 

upplever att strukturen, ledarskapet och informationen varit bristfällig har de lagt sin energi på 

dessa variabler istället för att helt kunna fokusera på det arbete som ska utföras. Informanterna 

upplever även att brister i ledarskapet har orsakat stor förvirring och oro i de olika 

personalgrupperna. En sannolik konsekvens av förvirringen och oron bland personalen kan 

vara att verksamhetens produktivitet och därmed budget fått lida under omorganiseringen då 

personalen inte kunnat fokusera på sin arbetsuppgift. Det som vi har kunnat se i 

fokusgruppintervjun var att personalen ansåg att denna omorganisering av verksamheten har 

berört dem. I ett citat berättar informant 1 att många i personalstyrkan mått dåligt på grund av 

omorganiseringen. Enhetscheferna däremot anser att denna omorganisering inte berört 

personalen alls då deras hemtjänstgrupper förblivit konstanta. Bolman och Deal (2007) menar 

att en del inom det politiska perspektivet handlar om hur olika medlemmar i en organisation 

har olika uppfattningar av verkligheten. Det kan vi i vår analys se då personalen upplever att 

omorganiseringen berört dem medan enhetscheferna anser att så inte är fallet. Sett ur ett 

symboliskt perspektiv anser några av informanterna att enhetschefens ledarskap är som en 

hönsgård utan tupp, det vill säga att ledarskapet är otydligt och förvirringen bland personalen 

stor.  

 

7.3 Vilket ledarskapsperspektiv var utmärkande hos enhetscheferna under 

omorganiseringen? 

Vi kan utifrån vår kvalitativa studie se att båda enhetscheferna har drivits av ett politiskt 

perspektiv då ledningen kom med kravet att ekonomin ska förbättras. Detta ledde till att 

struktureringen av omorganiseringen fokuserades på effektivisering och budget i balans. Vi 

kan här anta att enhetscheferna på grund av kravet från ledningen fick inta ett politiskt 

perspektiv. Därefter har den ena enhetschefen pendlat mellan två perspektiv, det strukturella 

perspektivet och HR-perspektivet. Den andra enhetschefen pendlar mellan det politiska 

perspektivet och det strukturella perspektivet, fast med viljan att vara en ledare med ett HR-

perspektiv. Dock kan vi inte se att någon av enhetscheferna har ett enda utmärkande 

ledarskapsperspektiv utan deras ledarskap influeras av samtliga ledarskapsperspektiv. Dock är 

det symboliskt/kulturella perspektivet nästintill osynligt. Vi har hos en enhetschef 1 sett drag 

av detta perspektiv i det personalen berättar om henne. Vi drar dock slutsatsen att det 

strukturella perspektivet och det politiska perspektivet har varit till stor del dominerande hos 

båda enhetscheferna under omorganisationen.  
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8. Diskussion  
Ledarskap påverkar personalen, vilket vi hade en förförståelse kring. När en chef genomför en 

omorganisering så är det viktigt att skapa en delaktighet hos personalen så att de känner att de 

får den information och den struktur i organisationen de behöver för att kunna utföra sitt 

uppdrag. Om strukturen inom en organisation är svag kan det enligt Bolman och Deal (2007) 

innebära att organisationen inte blir så produktiv som den kan vara. I en hemtjänst som ska ha 

en budget där intäkterna ska överstiga utgifterna kan detta leda till stora konsekvenser för 

organisationen. Som chef ska man enligt Bolman och Deal (2007) i en förändringsprocess 

övervaka sina anställda och att de beslut som tagits och de mål som satts upp följs. Angelöw 

(1991) menar att man som chef kan underlätta en omorganisering för personalen genom att 

man förändrar den organisationskultur som finns i organisationen. Det vi har kunnat se i 

denna studie är att enhetscheferna håller på att förändra den organisationskultur som funnits, 

då de har utökat samarbetet mellan grupperna för att förena dessa grupper. De båda 

enhetscheferna anser även att det är en god stämning på arbetsplatsen samt att de har roligt 

tillsammans. Genom att förändra organisationskulturen kan man påverka motivationen och 

beteendet hos de anställda och samtidigt får chefen ett flexibelt och förändringsbart ledarskap 

(Yukl 2006) och detta har vi kunnat se hos enhetschef 2 då hon berättar om att hennes 

ledarskap förändras utifrån vilken personalgrupp hon arbetar med beroende på vad just den 

gruppen behöver. 

 

Som vi tidigare har nämnt så är det enligt Thylefors (1994) viktigt att man som chef är 

medveten om att en förändring kräver olika typer av ledarskap beroende på om beslutet om 

förändring kommer från chefen eller högre ledning. I detta fall så har de båda enhetscheferna 

fått krav på att ekonomin måste förändras och förbättras, men hur detta skulle ske har varit 

upp till dem. Det i sin tur betyder att det var enhetscheferna som tog beslutet om att slå ihop 

de fyra resultatenheterna till en enda stor resultatenhet. Detta kan relateras till det politiska 

perspektivet då en förbättrad ekonomi är i fokus för omorganiseringen. Vi kan härmed anta att 

enhetscheferna hade ett politiskt perspektiv när de planerade för omorganiseringen. När sedan 

omorganiseringen skulle presenteras för personalen gick ena enhetschefen ut till 

personalgruppen för att berätta om den kommande omorganiseringen. Hon inledde med att 

berätta att omorganiseringen inte var rolig men att de inte hade något direkt val då de var 

tvungna att förbättra ekonomin. Personalen berättade vidare i fokusgruppintervjun att de inte 

anser att omorganiseringen har förbättrat deras arbete vilket man skulle kunna tolka utifrån att 

enhetschefen har lagt över sina negativa känslor för omorganiseringen på sin personal. Detta 

har lett till att personalen upplever omorganiseringen som något väldigt negativt vilket de 

även påvisar under fokusgruppintervjun, där de även påtalar att de hade upplevt 

omorganisationen som mer positivt om enhetschefen varit mer positiv till den. En tanke 

gällande personalens negativitet är att det är möjligt att enhetschefen genom sitt negativa 

tänkande kan sannolikt ha bidragit till att personalen varit negativa till omorganiseringen. 

Detsamma kan vi anse att den ena enhetschefen ansåg att för lite tid fanns för att genomföra 

den här omorganiseringen och att hon kände sig stressad. Även personalen berättade om att 

vissa i grupperna hade mått dåligt och känt sig stressade, vilket skulle kunna bero på att 

enhetschefen även gjorde det. När en chef visar att denne är stressad och/eller är negativ inför 

ett fenomen kan det vara svårt för personalen att bilda sig en annan uppfattning än vad chefen 

har. Enligt det symboliska perspektivet har ledaren förmågan och möjligheten att påverka 

personalens inställning och organisationskulturen som binder ihop personal och organisation 

(Bolman och Deal 2007) vilket i detta fall kan ha lett till att enhetschefens negativa inställning 

har skapat en negativ stämning kring omorganiseringen i organisationen och hos personalen.  
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I tolkningen av våra intervjuer märkte vi att personalen och enhetscheferna hade samma 

uppfattning om vissa företeelser medan det andra gånger inte stämde överens. Exempelvis sa 

enhetschef 2 att grupperna fick informationen om denna omorganisering från båda 

enhetscheferna samtidigt, medan personalen berättade om att i en grupp endast en enhetschef 

informerade dem. Om detta beror på sviktande minne från någon av parterna har vi inte 

lyckats få reda på eller om denna meningsskiljaktighet beror på andra orsaker. Vi kan även 

reflektera om vårt val av metod hade haft en annan form av kvalitativ undersökning eller om 

en kvantitativ undersökning gjorts, hade vi då fått ett annat resultat, hade dessa 

meningsskiljaktigheter synts lika tydligt eller hade vi inte sett dem alls? Att enhetscheferna 

även hade olika åsikter om tidsaspekten för denna omorganisering är en annan del som 

uppkom under tolkningarna av intervjuerna. Den ena enhetschefen ansåg att hon var stressad 

och att de skulle ha haft längre tid på sig att genomföra denna omorganisering medan den 

andra ansåg att tiden mer än väl räckte till. Hur ska vi då kunna tolka detta? Vad betyder detta 

för deras ledarskap? Personalen berättar om att den här omorganiseringen har varit 

påfrestande och att de mått dåligt samt känt sig stressade. En möjlig slutsats som vi skulle 

kunna dra är att personalen känner splittringen mellan enhetscheferna vilket får dem att må 

dåligt.  

  

Det vi har kunnat se i vår analys är att enhetschef 1 har en uppfattning om att personalen anser 

att hon är för snäll i sitt ledarskap vilket även har stämt överens med personalens uppfattning 

om henne. En informant beskriver att hon skulle vilja att enhetschefen visade ”vem som 

bestämde” istället för att tro att personalen klarar sig själva och att alla är med på samma tåg. I 

och med att enhetscheferna inte har fastställt den nya resultatenhetens struktur samtidigt som 

enhetschefen ser sin personal i ett romantiskt ljus så leder det till enligt Bolman och Deal 

(2007) att enhetschefens HR-perspektiv där hon är positiv till personalens förmågor skapar en 

lös struktur i organisationen. Enligt Bolman och Deal (2007) är en följd av en lös struktur att 

ledarskapet blir otydligt samt att arbetsuppgifterna blir röriga. Detta har vi kunnat se i den 

information vi fått genom vår kvalitativa undersökning. Vi skulle här kunna säga att 

enhetschef 1 har ett HR-perspektiv i sitt ledarskap men uttalanden som personalen gjort kan vi 

inte med säkerhet säga att det är riktigt. Vi kan dock konstatera att enhetschefen influeras av 

HR-perspektivet i sitt ledarskap.  

 

Till skillnad från enhetschef 1 har enhetschef 2 i grunden ett strukturellt perspektiv, trots att 

denne påvisar en vilja att ha ett HR-perspektiv i sitt ledarskap. Utifrån citatet där enhetschef 2 

menar att tiden för att planera omorganiseringen har varit tillräcklig kan vi göra tolkningen att 

hon är väldigt strukturerad i sitt ledarskap och därmed influeras av det strukturella 

perspektivet. Samtidigt som enhetschef 2 är strukturell så kan vi även se att hon värdesätter 

personalens delaktighet och idéer, vilket vi kan tolka som att hon även påverkas av HR-

perspektivet.  

 

Eftersom enhetscheferna trots allt, enligt vår tolkning, inte har samma dominerande 

ledarskapsperspektiv så kan detta skapa konsekvenser för organisationen och personalen. 

Enhetschef 2 som domineras av ett strukturellt perspektiv har gett sina arbetsgrupper en 

klarare struktur och därmed skapat mindre förvirring hos sin personal. Även det faktum att 

enhetschef 2 inte är rädd för att peka med hela handen leder till att det i fokusgruppintervjun 

framkom att stor del av personalen har respekt för och ser upp till enhetschef 2 som ledare. 

Enhetschef 1 däremot som vi tolkar har ett huvudsakligen HR-inspirerat ledarskap menar 

själv att hon ofta är för snäll vilket även personalen håller med om. Både enhetschef 1 samt 
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personal menar även att hon skulle behöva ”ryta i” lite mer ibland. Detta leder till att 

personalen emellanåt ser henne som en svag ledare samtidigt som de även känner förtroende 

för henne då enhetschef 1 tar sig tid och lyssnar på dem.  

 

Dessa två enhetschefer och deras olikheter kan skapa både positiva och negativa 

konsekvenser för organisationen. Deras olika dominerande perspektiv kan väga upp varandra 

och skapa en jämvikt i organisationen men det kan även skapa större förvirring hos 

personalen i och med att deras ledarskap inte strävar åt samma håll trots att de tillhör samma 

resultatenhet och bör arbeta mot samma mål och ha gemensamma värderingar samt struktur. 

 

Det ultimata ledarskapet är när de fyra perspektiven integreras och chefen växlar perspektiv 

efter situation och vad som krävs av ledarskapet. Detta är dock ovanligt och svårt att uppnå. 

Som ledare bör man vara medveten om sitt ledarskap och hur andra uppfattar en samt att man 

är flexibel nog att kunna anpassa sig själv och sitt ledarskap efter situation, arbetsgrupp och 

organisation. Om ledaren är flexibel och kan ändra sitt ledarskap då detta krävs kan både 

chefen, medarbetarna och organisationen utvecklas och växa tillsammans.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev till enhetscheferna 

 
Sociala omsorgsprogrammet                                                                                                              April 2009 

Instutionen för vårdvetenskap och sociologi 

Högskolan i Gävle 

 

Informationsbrev till Dig som enhetschef 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som nu skriver vårt examensarbete på sociala 

omsorgsprogrammet. Examensarbetet ska vara klart i juni 2009 och vi söker nu informanter 

för vår studie. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omsorgspersonalen upplever ledarskapet under en 

omorganisering. 

 

Tanken är att intervjua omsorgspersonal för att få fram kunskap om hur de upplevt 

ledarskapet under omorganiseringen. 

 

Intervjun kommer att ske i en fokusgrupp, med minst en person representerad ur varje 

hemtjänstgrupp alltså sammanlagt minst tre personer. Vi önskar nu att ni hjälper oss att hitta 

lämpliga informanter. Ålder, kön och anställningstid är utan betydelse. Det vi önskar är att 

personerna har tillsvidareanställning eller ett långtidsvikariat.  

 

Vid intervjutillfället kommer vi att använda oss av en bandspelare.  

 

Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att inga 

personuppgifter kommer att användas i uppsatsen eller i arbetet omkring uppsatsen. Det som 

sägs under intervjun kommer inte att kunna härledas tillbaka till informanten. 

 

Vid frågor kontakta någon av nedanstående: 

 

Carina Kårlin                 tel: xxxxx   xxx@student.hig.se 

Sofia Stenling                tel: xxxxx   xxx@student.hig.se  

 

Handledare: 

Stefan Sjöberg 

Lektor i sociologi vid Högskolan i Gävle 

Tel: xxxx 

Mail: xxxx@hig.se, 

 

Tack på förhand!  

mailto:xxx@student.hig.se
mailto:xxx@student.hig.se
mailto:xxxx@hig.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide till fokusgrupp 
 Hur genomfördes omorganiseringen?  

 Hur presenterade enhetscheferna omorganiseringen för er? 

 Hur skulle ni beskriva enhetschefernas ledarskap under omorganiseringen?  

 På vilket sätt anser ni att ledarskapet skiljer sig under omorganiseringen med 

ledarskapet annars? 

 Hur upplevde ni enhetschefernas agerande under omorganisationen?  

 Hur påverkade chefens ledarskap er som personalen? 

 Fick ni regelbunden information från enhetscheferna? 

 Hur upplevde ni er delaktighet? Fick ni utrymme för att vara delaktiga? 

 Kunde ni gå till er chef för att prata med henne om omorganiseringen? På vilket sätt 

blev ni då bemötta? 

 På vilket sätt kunde enhetscheferna ha underlättat omorganiseringen för er?  

 Vad kunde ha gjorts annorlunda? 
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Examensarbete  Sofia Stenling 
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Bilaga 3 – Intervjuguide till enhetscheferna 

   På vilket sätt planerade ni omorganisationen? 

 Hur berättade ni om den kommande omorganisationen för personalen? 

 På vilket sätt var personalen delaktiga i omorganisationen? 

 På vilket sätt anser ni att ert ledarskap påverkade personalen under   

omorganiseringen? 

 Hur skulle ni vilja beskriva ert ledarskap? 

 Anser ni i efterhand att något borde ha gjorts annorlunda? 

 

 

 


