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ABSTRACT 

The purpose of this c-level essay shall try to illustrate how a good leader is formed. We have 

investigated what influences leadership style, personal characteristics or individual 

competence have when recruiting a new manager.  This study has been carried out with 

comparative applications because we wanted to study the similarities and differences between 

the Unemployment Office, the Social Insurance Office and the Social Welfare 

Administration.  

 

We have used a qualitative method in interviews both with employers as well as the from the 

trade union representative’s perspective. Part of our results indicates that the trade union 

representatives and the employers are not always unanimous and do not request equivalent 

characteristics and knowledge at recruitment. We have also found certain differences in the 

recruitment process between the organisations despite the fact that they are all politically 

governed and have many organisational similarities. We do not claim any empirical 

generalisations about our results as we have studied only one municipality. Our conclusions 

establish how certain key factors relate to recruitment of mangers just in this municipality and 

in these organisations. The results, however, indicates the prominence of some key factors 

that might be of general importance.  

 

One of the most important result that we found in this study was that the trade union 

representatives had more similar opinions with each other than those they had with their 

respective organisations. Furthermore it became obvious from the study that great 

significance was given to inter-personal relationships when recruiting a new middle manager. 

The most significant resemblance between the three organisations was that they requested a 

management style that inclined towards democratic values. 

 

Keywords: Leadership, middle level manager, public service, leadership style, personal 

characteristics, individual characteristics, the recruitment process and personal chemistry. 
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1. FÖRORD 

Denna uppsats är ett resultat av de kunskaper vi fått med oss från våra studier på 

socionomprogrammet, litteratur från tidigare forskning, men också vårt stora intresse för detta 

ämne kring ledarskap. Under detta arbetes gång har mycket tid lagts till insamling av såväl 

tidigare forskning samt såväl inhämtning av intervjumaterial. Vi har dessutom lagt mycket tid 

till att diskutera och reflektera under studiens gång.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till den värdefulla och inspirerande handledning som vi har fått från 

professor Jan Petersson. Vi riktar också ett tack till våra informanter som har gjort denna 

undersökning möjlig att genomföra och vi hoppas att vi gör era berättelser rättvisa i denna 

studie. Vi vill även tacka Johan Silveräng för att läst, begrundat och gett goda tips till 

förbättringar av vårt arbete. Vi vill dessutom tacka våra familjer för att de alltid ställer upp 

och finns till hands när de behövs.  

 

 

 

 

 

Kalmar, december 2007 

 

Lizette Kindeland & Annelen Slättengren    
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2. INLEDNING 

Anledningen till att vi valde att skriva om ledarskap är till stor del att vi är intresserade av 

detta ämne. Vårt intresse ligger i att undersöka vad det är som kännetecknar en god ledare. Vi 

vill också undersöka vad som efterfrågas, alltså vad arbetsgivare och fackliga företrädare 

önskar hos en chef. Med utgångspunkt i detta intresse valde vi att skriva denna C-uppsats. 

Göteborgsposten skriver 2007-10-18 att chefsorganisationen Ledarna har gått ut med en 

varning om att det kommer att bli stora svårigheter att rekrytera framtida chefer till kommun 

och Landsting, i tidningen står: 

 

Trots att uppdragen är tuffare och utbildningsnivån högre bland offentliga chefer är lönerna 

lägre och förmånerna sämre än hos privata arbetsgivare. Detta är en stor bromskloss när 

25 000 chefer inom kommun och landsting måste rekryteras de närmaste fem åren  

(Göteborgsposten, 2007-10-18)  

 

Denna uppsats handlar i första hand om ledarskap, men en jämförelse har även genomförts 

mellan Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att belysa vad 

verksamheterna anser att ett gott ledarskap/chefskap är. Vi skiljer på begreppen ledarskap och 

chefskap vilket leder till att vi också särskiljer det informella ledarskapet från det formella 

ledarskapet. Det formella har sitt syfte i att uppnå mål och lösa uppgifter. Det informella är 

inte kopplat till ansvar eller uppgifter utan det handlar mer om kommunikation och 

integrering med andra. Det är skillnad på att vara den ledaren som får medarbetarna med sig 

och chefen som ska se till att uppgifterna genomförs och att resultat uppnås. Vi har även 

granskat ledarskapsstilar med vilket vi menar de olika egenskaperna som ledaren besitter. 

Innebörden i begreppen kompetenser och egenskaper kommer att vara våra huvudsakliga 

undersökningsvariabler i samband med de tre organisationernas respektive 

rekryteringsprocesser.  

 

De tre välfärdsförvaltningarna, Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan har vi strategiskt valt eftersom de har vissa centrala likheter och är 

betydelsefulla för många människor. De tre förvaltningarna har inte enbart centrala likheter 

utan också flera olikheter såsom att Socialförvaltningen är behovsstyrd, Arbetsförmedlingen 

är målstyrd och Försäkringskassan är regelstyrd. Detta har vi tagit i beaktande inför vår studie 

och vi är medvetna om att verksamheterna är så pass olika då de har skilda utgångspunkter, 

vilket innebär att en gemensam idealbild från dessa tre verksamheter inte är möjlig. Vi 
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kommer att presentera vidare likheter och olikheter mellan verksamheterna längre fram i 

denna uppsats. 

 

2.1. Problemformulering 

Vår avsikt är att undersöka vilka egenskaper som har betydelse i rekryteringsprocessen vid 

tillsättning av en ny mellanchef. Vi vill undersöka och definiera vad det innebär att vara en 

”bra chef”. Vi vill även undersöka vilka egenskaper och kompetenser som personalchefer och 

fackliga företrädare tillskriver den idealiske chefen. Många gånger anses chefen vara ”dålig” 

av personalen/medarbetarna, därför ställer vi oss frågan hur personalchefen har resonerat vid 

val av mellanchefstillsättning. Granholm (1989) genomförde en undersökning där 

genomgående resultat från medarbetarna ansåg att de såg brister i ledarskapet. Chefer anser 

ofta att de inte har tillräckligt med utbildning för att leda. Det är viktigt att man som chef får 

förtroende från omgivningen. Men en chef inom offentlig sektor har svårt att visa upp 

ekonomiska resultat och därmed måste omgivningen lita på att chefen har gjort rätt. Vår 

avsikt inför denna studie var att vi ville få belyst vilken innebörd som det informella 

ledarskapet har kontra det formella chefskapet.  

 

Eftersom vi har ett stort intresse för detta ämne ställde vi oss flera frågor inför vår studie. Är 

det så att personkemi till stor del styr vid rekryteringsprocessen, medvetet eller kanske 

omedvetet? Kan vi få veta om man omedvetet väljer en person för den passar bättre ihop med 

inre förväntningar på en chef? Är det så att man ser ”bakom” individen för att ta reda på om 

där också finns en idealisk ledare? Eller efterfrågar man bara det som redan finns 

dokumenterat som krav? Vår fråga är här också om det mest är fina ord som används vid 

rekryteringen, som man ändå inte lägger någon särskild vikt vid? Vad menar man då 

egentligen med begrepp som ett ”tydligt ledarskap”, är det att man är auktoritär eller? Betyder 

det att man är upprepande och påpekande, eller är det att man inte vågar delegera eller att man 

vågar släppa en del av ansvaret till medarbetarna? Dessa funderingar tar vi med oss in i 

studien. En av de viktigaste uppgifterna som ledaren har är att respektera sina medarbetare 

och det arbete som de utför. Genom att visa förtroende och vara öppen inför sina medarbetare 

så ökar tilliten och genom att ha en öppen kommunikation och dialog så kan ledaren tilldela 

medarbetarna större befogenheter och ansvar och på så vis stärks den enskildes motivation 

(Vibits & Eberhard, 2004).  
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I vår undersökning ville vi som tidigare nämnts även försöka se om eventuella skillnader och 

likheter finns mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen i det 

avseende vad det gäller krav på mellanchefers utbildning och kompetens. Vi ville även 

undersöka vilka krav som eventuellt ställs vid integrering av rollen som mellanchef och rollen 

som ledare och om detta är något som man fokuserar på. Vidare ville vi undersöka om de 

fackliga representanterna är av samma åsikt som personalcheferna vid tillsättning och 

rekrytering av nya mellanchefer. Vi hade här i åtanke att arbetsgivaren och den fackliga 

företrädaren har olika roller och funktioner som kan påverka deras åsikter. I detta avseende 

menar vi med olika roller och funktioner att arbetsgivaren är den som företräder verksamheten 

och verkar för att den ska drivas effektivt framåt, medan den fackliga företrädaren, företräder 

medarbetarna, vilket kan göra att arbetsgivare och fackliga företrädare inte alltid har eniga 

åsikter. De fackförbund som representeras i denna studie är SACO och SKTF. 

 

En tanke som vi hade var att det borde finnas stora likheter vid rekryteringsprocessen mellan 

de olika organisationerna. Anledningen till att vi trodde detta var att organisationerna tillhör 

den offentliga sektorn och att detta ställer andra krav än vad man gör i näringslivet som i 

högre grad dikteras av marknadsvillkor. En annan anledning är att dessa organisationer 

förväntas samarbeta eftersom de alla har stor inverkan på samhället och invånarna i stort. 

Anledningen till att man förväntar att de tre verksamheterna samarbetar är för att inte någon 

medborgare ska kunna hamna ”mellan stolarna”. Dock fungerar inte alltid detta i praktiken 

vilket kan beror på att verksamheterna har olika organisationskulturer som försvårar 

samarbetet. Vi förde med oss dessa funderingar in i undersökningen.   

 

De tre verksamheterna Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

skiljer sig i stora delar åt vad det gäller traditioner, historia och roller. Inom de 

verksamheterna som vi valde att studera benämns brukarna med olika begrepp. 

Socialförvaltningen ser sina brukare som klienter medan Försäkringskassan omnämner dem 

som försäkrade. På Arbetsförmedlingen omnämner man brukarna som arbetstagare eller 

arbetssökande  

 

Vad det gäller Arbetsförmedlingen så inrättades Statens arbetsmarknadskommission år 1940, 

för att vara ett verkställande organ som gjorde arbetsmarknadspolitiska insatser. År 1948 så 

skapades Arbetsmarknadsverket som sedan dess har utvecklats för att anpassa sig till ett 

förändrande samhälle i övrigt. År 2008 bildades den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. 
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Arbetsförmedlingens övergripande mål är att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. 

Arbetsförmedlingen arbetar på uppdrag av regeringen och i förordning 2007:1 030 finns de 

instruktioner som arbetsförmedlingen ska följa. Arbetsförmedlingen ska vara enhetlig och 

rättssäker och effektiv. Det ska dessutom vara en likvärdig service i hela landet och 

verksamheten ska anpassas till olika kunders skilda behov och förutsättningar. Verksamheten 

ska leda till en ökad geografisk rörlighet bland de arbetssökande (www.ams.se). 

 

Grunden till Socialförvaltningen har sin utgångspunkt i socialtjänstreformen. 

Socialtjänstreformen som genomfördes 1982 blev en stor utmaning för socialvården eftersom 

allas förväntningar på uppbrott från den gamla auktoritära lagstiftningen skulle genomföras. 

Gamla benämningar såsom socialhjälp, barnavård och nykterhetsvård ersattes och fick ett nytt 

gemensamt samlingsnamn, socialtjänst. Socialtjänstlagen (SoL) som är en målinriktad ramlag 

reglerade därefter hela den kommunala socialtjänsten. Ramlagen beskriver de olika 

intentionerna och verksamhetens syfte med de olika delarna som ingår i den. Genom 

tillämpningen av ramlagen ges socialtjänsten större möjligheter än vad socialvården hade bl.a. 

när det avser att i samverkan och samförstånd bestämma med den enskilde individen vad som 

krävs för att nå de uppsatta målen. Genom tillämpningen av en ramlag så binds inte 

verksamhetens detaljer och ramlagen är dessutom på vissa punkter en rättighetslag som kan 

kräva viss tydlighet och detaljering (Holgersson, 2002) 

Försäkringskassan skiljer sig väsentligt från de andra verksamheterna som beskrivits eftersom 

Försäkringskassan administrerar den svenska socialförsäkringen för alla som är bosatta eller 

som arbetar i Sverige. Syftet med socialförsäkringen är att ge ekonomiskt skydd för barn och 

familjer, för funktionshindrade, för människor som är sjuka, har arbetsskador eller som är 

äldre. Försäkringskassan är en regelstyrd verksamhet och som utgår från ett lagrum där såväl 

försäkringskassans föreskrifter (FKFS) samt Allmänna råd (FKAR) ingår. De allmänna råden 

är inte bindande utan fungerar mer som generella rekommendationer om hur man bör agera 

och förhålla sig i ett visst ärende. Dessutom finns Försäkringskassans författningssamling som 

innehåller bindande föreskrifter. Försäkringskassan har även en regelbok som innehåller 

författningar av mycket stor betydelse för den svenska socialförsäkringen. Syftet med rättsliga 

ställningstaganden är att åstadkomma en likformig och enhetlig rättstillämpning inom 

Försäkringskassan (www.fk.se). 
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2.2. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka hur den ”gode” ledaren/mellanchefens ledarskapsstil, personliga 

egenskaper och individuella kompetenser formuleras i samband med rekryteringsprocessen 

hos de tre offentliga organisationerna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 

Socialförvaltningen samt om de fackliga företrädarna och arbetsförmedlarna är eniga i sina 

åsikter.   

 

• Hur konstrueras den ”gode” ledaren/mellanchefen i respektive organisation? 

• Hur betonar man ledarskap respektive chefskap i organisationerna när man talar 

om den ”rätta” ledarstilen? 

• Hur avvägs personliga egenskaper och individuella kompetenser mot varandra i de 

respektive organisationerna ur ett rekryteringsperspektiv? 

• Är uppfattningen enhetlig om den ”gode” ledaren i respektive organisation? 

• Har arbetsgivarna och de fackliga företrädarna samma syn på innebörden av 

begreppen? 

 

2.3. Avgränsning 

Vi har avgränsat vår studie till den offentliga sektorn och har granskat hur framför allt 

personalchefer formulerar sina krav vid rekryteringen när det avser mellanchefer. Dessutom 

har vi intervjuat fackliga representanter på respektive arbetsplats för att därmed se om 

personalchef och fackliga företrädare har samma utgångspunkter och kriterier när man talar 

om rekryteringsprocessen. Sammantaget blir det mycket av ett chefsperspektiv. Vi har jämfört 

tre olika verksamheter inom den offentliga sektorn - Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

och Socialförvaltningen. Vi har således därmed ett organisationsperspektiv och tillsammans 

samverkar de till att det blir ett top-down perspektiv som har redovisats i vår studie, alltså ett 

ovanifrånperspektiv. Avslutningsvis har vi varit medvetna om att det är svårt att göra 

generaliseringar utifrån studiet av endast en kommun. I ett tidigt skede hoppades vi på att de 

tre verksamheterna skulle kunna lämna ut material kring konkreta tillsättningar. Det visade sig 

emellertid att detta blev möjligt bara på Socialförvaltningen. Men eftersom det inte gick att 

uppbringa något material från de övriga så kom detta inte med i vår studie. Resultatet har 

blivit att vårt material lutar sig mer mot uppfattningar snarare än konkreta handläggningar. Ur 

teorisynpunkt har vi avgränsat vår studie till en användning av olika ledarskapsteorier. 
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2.4. Fortsatt framställning 

Hittills har vi belyst detta undersökningsämnes problem, men också vilket syfte vi har med 

studien. Vi har även tagit upp de frågeställningar som vi ansett viktiga och som kan ge oss 

förklaring på vad respondenterna anser vara en ”god” ledare. Vi har dessutom tagit upp vilken 

avgränsning som vi har hållit oss inom i denna studie. Vidare kommer vi i kapitel tre ta upp 

på vilket sätt denna studie genomförts. I den första delen av kapitlet tas metoden upp och 

därefter vilket tillvägagångssätt som vi haft för att göra denna studie möjlig att genomföra. 

Vidare diskuteras vilket urval vi haft och varför detta urval ansågs passa till studien. I mitten 

av kapitel tre, tas validitet och reliabilitet upp då de är viktiga begrepp vid uppsatsskrivning. 

Näst sist i kapitlet skrivs det om vårt instrument i temaform, denna del har rubriken 

intervjuguide. Detta görs för att resterande delar av uppsatsen ska bli tydlig för läsaren. 

Genom temadelarna anses det att läsaren ska kunna se vilka olika aspekter, som vi har ansett 

viktiga och inkluderat i detta ämne för att belysa en god ledare. Vi avslutar kapitel tre med att 

visa på etiska aspekter som vi ansett vara viktiga för vår studie.  

 

Under kapitel fyra tar vi upp tidigare forskning och centrala utgångspunkter som vi har använt 

oss av i denna studie. I detta kapitel tar vi först upp hur ledarskapet i offentlig sektor ser ut, då 

det är inom den offentliga sektorn som vi vill undersöka ledarskapet. Därefter tar vi upp 

organisationskultur, följt av rekryteringen och rekryteringsprocessen, då det är utifrån den 

position vi har gjort denna studie. Eftersom vår studie riktar sig till vilka chefer som önskas på 

mellannivå så har vi valt att ta upp tidigare forskning angående detta. Fortsättningsvis följer 

en del om ledarstilar för att därefter avsluta kapitel fyra med chefens/ledarens personliga 

egenskaper samt något om facklig arbetsrätt. I kapitel fem tar vi upp skillnader och likheter 

mellan de tre offentliga verksamheterna. Vi redovisar verksamheterna var för sig för att sedan 

analysera resultatet i slutet av kapitlet. Denna uppsats avslutas med en slutdiskussion och 

sammanfattning över vad vi i denna studie kommit fram till. 
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3. GENOMFÖRANDET 

Detta kapitel belyser hur denna studie har blivit genomförd.  Vi har tagit upp de olika aspekter 

som vi haft på val av metod inför denna studie. Vi förklarar även i detta kapitel hur urvalet 

gjorts. Dessutom diskuteras trovärdighet och tillförlitlighet i denna studie. Vi avslutar detta 

kapitel med att redogöra vilka etiska aspekter som vi tagit i beaktande vid genomförandet av 

undersökningen. 

 

3.1. Metod 

Vi har valt att göra en jämförande studie mellan tre offentliga verksamheter vilka är 

Socialförvaltningen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utifrån denna studies syfte 

ville vi undersöka hur den ”gode” ledaren är, dennes ledarstil, personliga egenskaper samt 

individuella kompetenser som formuleras i samband med rekryteringsprocessen. 

 

Anledningen till att det blev dessa tre välfärdsförvaltningar som undersöktes var att de är 

betydelsefulla aktörer i den offentliga sektorn. Dessutom omdebatteras dessa verksamheter 

flitigt eftersom de är politiskt styrda organisationer och som har stor påverkan på invånarnas 

liv. Dessa tre verksamheter är direkt och indirekt involverade i det svenska 

socialförsäkringssystemet och är på så sätt viktiga för många människor som p.g.a. den 

livssituation som de befinner sig i kan behöva ekonomiskt stöd och då får ersättning i form av 

försörjningsstöd, sjukpenning och A-kassa. Dessa tre verksamheter förväntas även att 

samverka med varandra eftersom de alla omfattar många människor i behov av hjälp och stöd.  

 

3.2. Hermeneutik  

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) ligger hermeneutik till grund för den kvalitativa 

metodteorin. Kvalitativa undersökningar kännetecknas av snabb kunskapsförslitning och 

begränsade möjligheter till generalisering. Vi har studerat ett socialt fenomen som har tolkats 

och tyds av oss vilket gör att fenomenet har fått betydelse. Med vår studie vill vi fördjupa vår 

förståelse och kunskap om ledarskapet. Vår studie är styrd av vår tolkning av det studerade 

fenomenet samt det perspektiv vi har valt. Vår analys sätts i relation till vår teoretiska 

referensram. Hermeneutiken åsyftar att man tolkar texter, tanken är alltså att man ska förstå 

textens mening. Samtalet som sker vid forskningsintervjun förvandlas genom det inspelade 

muntliga talet till transkribering av texten som ska tolkas. På detta vis kan man säga att 

hermeneutiken är mycket relevant för forskaren som använder sig av intervjuer eftersom det 
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först ska kastas ett slags ljus över dialogen som blir skapad i intervjutexterna, vilka tolkas och 

därefter även klarlägga processen där intervjutexterna tolkas (Kvale, 1997).    

 

3.3. Kvalitativ metod 

En anledning till att vi har valt en kvalitativ metod är för att vi vill öka vår förståelse för det 

studerade fenomenet. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har intervjuat 

personalchefen och fackliga företrädare inom stora delar av den offentliga sektorn. 

Anledningen till att vi valde en kvalitativ metod var att vi ville att respondenterna själva 

skulle definiera innebörden i de olika begreppen. Vi anser att om vi hade gjort en kvantitativ 

studie med en enkät så hade det troligen funnits klara definitioner av innebörden i begreppen 

som vi definierat dem, men då det finns många olika definitioner av personliga egenskaper så 

anser vi att det är bäst när respondenterna får definiera innebörden i begreppen själva. Vi 

anser därför att tillförlitligheten troligtvis blir högre då respondenterna själva definierar 

innebörden i begreppen genom intervjuerna. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) har alla en 

föreställningsram som formas av erfarenheter och utbildning, därför anser vi att det är viktigt 

att respondenterna får definiera begreppen själva. 

 

De sex intervjuerna, tre med fackliga representanter och tre från arbetsgivarsidan har 

genomförts i en och samma kommun. Eftersom vi endast har gjort intervjuerna i samma 

kommun så går det inte att generalisera resultatet till andra kommuner. Jämförelser kan endast 

göras mellan de tre verksamheterna inom vår undersökta kommun. Intervjuerna har 

genomförts med hjälp av bandinspelning. Informationen har transkriberats och därefter har 

röstinspelningen raderats, så att inte någon annan kan få tillgång till intervjuerna. 

 

Två typer av intervjuer brukar användas, de som vill samla in respondenternas subjektiva 

värderingar och de som vill samla in information om ett händelseförlopp, alltså samla in yttre 

fakta. Ofta kombineras dessa två tillvägagångssätt och det anser vi att vi har gjort, då vi både 

har frågat efter respondenternas åsikter i vissa situationer och vi dessutom även har undersökt 

rekryteringsprocessen och hur denna går till. Kvantitativ metod handlar mer om att fastställa 

en kvantitet alltså att mäta en viss mängd av något medan den kvalitativa studien handlar om 

hur pass bra kvalitet en sak har. Den kvalitativa studien handlar mer om att karaktärisera. 

Teorell & Svensson (2007) påtalar att genom att tydligt särskilja kvalitativ och kvantitativ så 

skyler man bara över att teknikerna är olika men den vetenskapliga logiken att besvara 
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frågeställningen ändå finns. Särskiljning mellan begreppen kvantitativ och kvalitativ är 

därmed fruktbart (Teorell & Svensson, 2007). 

 

3.4. Komparativ metod 

Vi har systematiskt försökt göra likvärdiga undersökningar vad det gäller dessa tre 

verksamheter. Den komparativa metoden kan sägas syfta till att förklara, beskriva eller 

förutsäga olika likheter och olikheter. I den komparativa metoden finns dessutom tre olika 

ansatser; konstitutionell ansats, institutionell ansats och systemansats. Vi har valt att använda 

oss av institutionell ansats med komparativa anspråk mellan de tre olika förvaltningarna. Den 

ansats vi väljer för att göra vår studie är till viss del hämtat ifrån en av två inriktningar inom 

den institutionella ansatsen. Denna inriktning används vid granskning av förvaltningar. 

Lagtexter och konstitutioner styr de olika organisationerna som har undersökts (Denk, 2002). 

 

Vårt intresse ligger i ledarskapet och hur ett gott ledarskap är. Vi valde att belysa 

ovanifrånperspektivet vad det gäller vad man önskar hos en god ledare. Vi diskuterade kring 

att använda ett medarbetarperspektiv eller ett underifrånperspektiv, men i detta fall verkade 

det inte lämpligt då risken fanns att hamna i ett slags ”tyckande”. Vi ville undersöka vad som 

verkligen gjordes vid rekryteringen och inte enbart se vilka önskemål medarbetarna har om 

vad en god ledare är.  

 

Vi valde att belysa den ”gode” ledaren/mellanchefen, utifrån ledarstil, personliga egenskaper 

och individuella kompetenser i samband med rekryteringsprocessen, eftersom vi ville se om 

det fanns en generell policy i den offentliga verksamheten, när det gäller chefstillsättning. 

Våra frågor som vi ville ha svar på var om de fackliga företrädarna och arbetsgivarna var 

överrens om vad som efterfrågas i rekryteringen. Vi var intresserade av att undersöka hur man 

diskuterar kring det tillvägagångssätt som respektive verksamhet agerar på i rekryteringen. I 

vår studie med komparativa anspråk vill vi jämföra organisationernas skillnader och likheter 

vid rekryteringsförfarandet av en mellanchef.  

 

I den komparativa studien motsvarar grundstrukturen den struktur som återfinns i andra 

empiriska studier. En undersökningsdesign enligt Denk (2002) kan sammanfattas och 

åskådliggöras med fem frågor. Dessa är; vilka egenskaper ska undersökas, vilka objekt ska 

undersökas, vilka fall ska undersökas, vilka tidsperioder ska undersökas samt hur ska 

underlaget samlas in. De tre verksamheterna som tidigare nämnts har undersökts som enskilda 
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verksamheter och vi använde oss av samma undersökningsfrågor trots att vår studie endast har 

genomförts med komparativa anspråk. Vi undersökte personliga egenskaper, individuell 

kompetens, social kompetens, personkemi, ledarskapsstilar samt rekryteringsprocessen.  

 

3.5. Induktion/deduktion 

I vår studie har vi utgått ifrån tidigare forskning om ledarskap och ledarskapsstilar, i och med 

detta anser vi att studien i princip är deduktiv. Det blir åt det deduktiva hållet eftersom det är 

så vi processar vår empiri. Enligt Patel & Davidsson (2003) handlar deduktion om att dra 

slutsatser genom redan befintliga teorier, vilket vi till stora delar anser oss ha gjort. I 

förhållande till deduktion handlar induktion menar Eneroth (1994) att man från observationer 

av företeelsen i verkligheten, sluter sig till ett allmängiltigt begrepp. Patel & Davisson (2003) 

påtalar att induktion handlar om man studerar undersökningsämnet utan att behöva förankra 

detta till tidigare gjord teori och utifrån den information man samlar in så bildar man en teori.    

 

3.6. Urval 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) måste man först samla in information om det studerade 

fenomenet och sedan sammanställa och analysera det. När man intervjuar respondenter måste 

det ske på ett vetenskapligt sätt. Detta görs genom att utveckla, verifiera eller falsifiera teorier. 

Urvalet som vi har gjort riktades mot personalchefer eller liknande som fick representera 

arbetsgivare inom de tre berörda verksamheterna samt fackliga företrädare på respektive 

arbetsplats. Vi har intervjuat sex personer, tre fackliga företrädare och tre som representerar 

arbetsgivare, dvs. två respondenter från varje organisation. Vi valde de här respondenterna 

därför att vi ansåg att dessa personer främst kunde ge oss den information vi efterfrågade. 

Urvalsmetoden som vi tillämpade var subjektivt urval eftersom vi anser att den mest 

överensstämde med vår studie. Enligt Denscombe (2000) så är urvalet subjektivt då urvalet 

”handplockas”. Vi valde de fackliga företrädarna oberoende av fackförbundstillhörighet, men 

slumpvis blev det en från SKTF och två från SACO. P.g.a. tidsbrist kunde vi inte intervjua 

samtliga fackförbund utan fick välja ut just de fackliga företrädare som brukade delta vid 

rekrytering av mellanchefer. Dessutom är fördelen med subjektivt urval enligt 

Denscombe(a.a.) att forskaren tillåts närma sig företeelser eller människor som kan vara 

avgörande för undersökningens utgång och resultat.  
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3.7. Validitet 

Validitet handlar om att man mäter det som man faktiskt avser att mäta, att det är en viss 

tillförlitlighet i den genomförda studien. I varje undersökt verksamhet har vi studerat fackliga 

företrädare och arbetsgivare, i och med att vi har två representanter från respektive 

verksamhet och med olika lojaliteter gentemot den egna verksamheten ökar därmed 

validiteten. Vi har strategiskt valt två respondenter med skilda lojaliteter för att kunna belysa 

verksamheten ur olika perspektiv. Begreppsvaliditet handlar om att respondent och 

frågeställare definierar innebörden i begreppen på likartade sätt. I och för sig är 

begreppsvaliditeten ett mindre bekymmer i vår uppsats eftersom det är respondenterna själva 

som ska definiera innebörden i de olika begreppen. Detta resulterar i att det är 

respondenternas sanning som gäller men även våra tolkningar av det som sägs och uttrycks 

vägs in i resultatet (Graziano, 2007). 

 

Det måste finnas en överensstämmelse mellan vad vi faktiskt undersöker och vad vi säger att 

vi ska undersöka. I och med att vi gör en undersökning om individer och granskar deras 

inställning till chefsrekryteringen blir resultatet ganska abstrakt. De flesta tror sig veta t ex 

vad social kompetens är, men det kan ändå vara svårdefinierat och därför valde vi att be våra 

respondenter att själva definiera innebörden i begreppen. Därmed anser vi att vår studie har 

god validitet. Innehållsvaliditeten kan åstadkommas genom en logisk analys av det som finns 

i vårt instrument, vilket även kopplas till de teoretiska utgångspunkterna. Vi har funnit 

begrepp som vi anser vara aktuella för vårt ämnesval i den litteratur som vi har läst och dessa 

begrepp har blivit utgångspunkter till våra frågor. I den kvalitativa studien handlar validitet 

egentligen om hela forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2003). 

 

Våra frågeställningar har kretsat kring vilka personliga egenskaper och formella kompetenser 

som efterfrågas i samband med rekryteringen och det är alltså respondenterna själva som 

definierat innebörden i de olika begreppen. Vi anser därför att validiteten dvs. frånvaron av 

systematiska mätfel, troligtvis blir högre då respondenterna själva definierar begreppen 

genom intervjuerna (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi testade frågeformuläret på vår första 

respondent och därefter tillkom frågan som handlar om den sociala kompetensens betydelse, 

en komponent som vi inte hade tänkt på tidigare och denna frågeställning gav undersökningen 

ytterligare en dimension och vi anser att även detta bidrog till att validiteten ökade. Dessutom 

stämmer empirin i hög grad med teorierna vilket också tyder på en hög grad av validitet.  
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Komparativ validitet är det som uttrycker en egenskap i en förvaltning och som kan vara 

något helt annorlunda i en annan förvaltning. För att kunna göra en jämförelse krävs att det 

finns ett underlag för detta. Vi anser att vår studie inte har så hög extern validitet eftersom vi 

har svårt att generalisera resultatet eftersom vi endast studerat en kommun, detta är dock inte 

heller vårt mål (Denk, 2002). 

 

3.8. Reliabilitet  

Tanken med reliabilitet är att en annan forskare ska kunna göra om intervjun och få samma 

bild och konturer förutsatt att samma förutsättningar finns som när intervjun genomfördes. 

Reliabilitet handlar om mätinstrumentets pålitlighet och tillförlitlighet. Reliabilitet brukar 

definieras som att man gör upprepade tillämpningar av en särskild mätning. Detta görs alltså 

för att resultatet ska bli detsamma varje gång som en likadan studie görs. Det kan även 

förklaras med att om man skulle använda vår intervjuguide och intervjua samma respondenter 

under liknande omständigheter och villkor så bör man för att få en hög reliabilitet få samma 

resultat igen. För att försäkra oss om att vi har en hög reliabilitet så skulle vi rent hypotetiskt 

kunna göra om studien för att därmed se om vi skulle kunna få samma svar och resultat igen. 

Vi anser att reliabiliteten ökar i och med att vi har diskuterat kring de olika teman som vi kom 

fram till inför studien, alltså inre egenskaper, formella företeelser samt rekryteringsprocessen. 

Vår reliabilitet ökar dessutom då vi tar stöd för vår studie i annan tidigare forskning (Patel & 

Davidson, 2003). 

 

Tillförlitlighet eller reliabiliteten handlar om instrumenten motstår slumpinflytande. Vid en 

strukturerad intervju så beror reliabiliteten till stor del på om intervjuarna är tränade på att 

intervjua. En van intervjuare uppnår då en högre reliabilitet. Trots att vi är ovana intervjuare 

anser vi att det uppnås en hög reliabilitet då vi vid intervjutillfället närvarade båda två. En av 

oss intervjuade medan den andra registrerade intervjusvaret parallellt med den som ställde 

frågan. Vi anser även att reliabiliteten ökar eftersom vi har använt oss av inspelningsmaterial, 

därför att avlyssning och transkribering ger en exakt återberättelser av det som sagts. Ibland 

finns risk för intervjuareffekt då respondenterna omedvetet eller medvetet vet vad som 

förväntas att de ska svara och då avviker de ifrån sanningen. Detta anser vi inte har inträffat 

då vi gör bedömningen att våra frågeställningar inte varit av så pass känslig karaktär att 

respondenterna behövt undvika att svara sanningsenligt. Man får en låg reliabilitet om man 

intervjuar samma person och får olika svar varje gång, men man måste ha i åtanke att 

personer som man intervjuar ändrar uppfattning vilket gör att man kan få olika resultat från 
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gång till gång. Om man lyckas fånga en unik situation och detta ger en variation så är detta 

viktigare än att man får samma svar. I kvalitativa studier blir validitet och reliabilitet ofta 

sammanvävda och validitet får en vidare innebörd (Patel & Davidson, 2003).  

 

3.9. Intervjuguide 

Vi anser att med hjälp av vår intervjuguide så har vi lyckats ganska bra med att ringa in vad 

som kännetecknar en god ledare när det gäller ledarstil, personliga egenskaper och 

individuell/formell kompetens. Vi anser att vi fått svar på våra frågeställningar när det gäller 

våra tre undersökta verksamheter och genom att intervjua såväl fackliga företrädare och såväl 

arbetsgivare så har tillförlitligheten i svaren ökat. 

 

Vi har diskuterat olika teman i vår intervjuguide: 

● Första temat har berört inre kvaliteter där vi ställt frågor runt personliga 

egenskaper, social kompetens, personkemi och ledarstilar. 

● Det andra temat har handlat om formella företeelser i form av individuell 

kompetens, mallar och direktiv. 

● Det tredje temat har handlat om rekrytering där rekryteringsprocessen med 

intern och extern rekrytering inkluderas. 

 

Det finns olika typer av strukturering i intervjuerna. Vi har valt att ha något lägre grad av 

strukturering i vår intervjuguide då vi önskar att frågeformuleringen ska variera lite beroende 

på vad man kommer in på. Vi ville få så öppna frågor som möjligt då vi önskade att få 

utförliga svar vilket vi också anser att vi har fått (Teorell, & Svensson, 2007). Vår 

intervjuguide har därmed varit semistrukturerad eftersom vi använt oss av ett antal 

frågeställningar men som vi ändå har kunnat ställa följdfrågor på. Detta har bidragit till att 

respondenterna ”svävat” ut i sina svar, detta har dock varit väldigt intressant att lyssna på 

även om det inte haft någon relevans för vår studie. För att minimera risken för fel så har 

intervjuerna spelats in och därefter transkriberats och raderats p.g.a. lånat inspelningsmaterial. 

 

3.10. Etiska överväganden 

Trots att respondenterna är offentliga personer valde vi att varken uppge vilken kommun vi 

har undersökt och inte heller uppge namn på deltagarna i studien. Anledningen till detta beslut 

är att vi ansåg att det inte hade någon relevans för vår studie. Vi har erbjudit deltagarna att få 

läsa igenom vår uppsats när den väl är sammanställd, alltså efter att uppsatsen blivit godkänd 
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av examinatorn. Detta för att vi vill undvika illusioner och förvrängning av vår undersökning 

som Denscombe (2000) skriver är viktigt att tänka på. Dessutom informerade vi 

respondenterna om att intervjun spelades in och därefter transkriberades. Vi tror inte att vi 

haft några direkt etiskt känsliga frågor förutom ev. frågan som berör personkemi, detta 

eftersom vi mer har velat undersöka vilka direktiv och krav som redan finns inom 

verksamheten, vad det gäller chefsrekrytering. 

 

Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för den forskning som görs inom 

humanistiska och samhällsstudieområdet. Alla medborgare ska skyddas mot obefogad insyn i 

privatlivet. Deltagarna i studien får inte utsättas för kränkning, psykisk eller fysisk skada. Det 

är detta som kallas för individskyddskravet som innehåller fyra huvudprinciper. Den första av 

dessa fyra är informationskravet där man ska förklara studiens syfte för dem som är berörda 

av studien. Vid kontakten per telefon då vi frågade ifall respondenterna ville delta i studien 

förklarade vi vilket som var syftet med studien, därefter fick de välja om de ville delta. 

Dessutom upprepades informationen om syftet med studien innan själva intervjun 

genomfördes. Den andra principen är samtyckeskravet, detta innebär att det är frivilligt om 

respondenterna vill delta i undersökningen. Respondenterna fick själva välja att delta, som 

tidigare nämnts tillfrågades dessa per telefon och de kunde då välja om de ville vara med. Två 

fackliga respondenter avböjde till att delta då de ansåg att de inte var rätta personer att delta, 

men dessa lämnade namn vidare till andra fackliga representanter som gärna ville delta. 

Därför anses det av oss att deltagarna själva fick möjlighet att välja om de ville delta i 

undersökningen (Teorell & Svensson, 2007, s. 21).  

 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet, med detta innebär att man ska i största möjliga 

mån förvara personuppgifter av deltagarna så att inte någon obehörig ska kunna få tag i dem. I 

vårt fall är våra respondenter offentliga personer men vi har ändå valt att utlämna namn då vi 

anser att det inte har någon relevans för denna studie. Den fjärde principen är nyttjandekravet 

då informationen som insamlats av respondenterna endast ska användas för denna uppsats 

syfte. Intervjun har spelats in för att sedan transkriberas, därefter har intervjun raderats för att 

inte kunna användas till något annat än det forskningsändamål som vi uppgett till 

respondenterna. (Teorell & Svensson, 2007, s. 21). 
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4. TIDIGARE FORSKNING - centrala utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas tidigare gjord forskning inom ämnet för ledarskap. Först har vi belyst 

ledarskapet i offentlig sektor och därefter hur organisationen är uppbyggd vad det gäller 

kulturen. Vi har fortsatt med att redovisa forskning gjord om rekryteringsprocessen följt av ett 

stycke om chefen på mellannivå för att därefter avsluta detta kapitel med ledarskapsstilar och 

mellanchefens/ledarens personliga egenskaper. 

 

4.1. Ledarskap i offentlig sektor 

Enligt Holmberg och Henning (2003) så finns en utbredd uppfattning om att ledarskapet är 

bristfälligt i såväl kommun som stat. Det mest uppseendeväckande enligt Holmberg och 

Henning (a.a.) är att bristerna tycks avse all offentlig verksamhet såsom statlig, 

landstingsorienterad samt kommunal verksamhet. Hög sjukfrånvaro, resursbrister, 

rekryteringssvårigheter, budgetöverskridande skulle kunna bero på att det förekommer 

bristfälligt ledarskap. Även Hagström (1990) påpekar att det blir svårare att vara chef 

eftersom ”de senaste årens ekonomiska svårigheter och påföljande krav på återhållsamhet och 

effektivisering inom förvaltningar och företag har utsatt många chefer för en ökad 

press”(Hagström, 1990, s 7). 

 

Vidare menar Holmberg och Henning (2003) att oklara roller och konflikter är 

bakomliggande orsaker till att offentliga verksamheter har andra villkor och förutsättningar än 

andra typer av verksamheter. Även Lind Nilsson (2001) skriver om att chefer i offentlig 

verksamhet agerar under andra förutsättningar och villkor än vad chefer gör i den privata 

sektorn. Den största skillnaden utgörs av de bakomliggande motiven till organisationernas 

uppkomst och existens. Den offentliga verksamheten har uppkommit och styrs även av 

politiskt tagna beslut som även legitimerar dess verksamhet. Eftersom motstridiga krav och 

intressen många gånger måste hanteras så beskrivs ledarskapet som svårgripbart. 

 

Hagström (1990) anser att ledarskap är ett mångtydigt begrepp. Det har knappast varit någon 

avsaknad av ambitioner när det gäller att ta fram olika definitioner på de olika begreppen och 

det finns en klar begreppsförvirring angående alla de centrala begrepp som finns när det avser 

ledarskap, ledare, chef och ledarstilar. Även Wahl, Holgersson, Linghag och Höök (2001) 

skriver om att ledarskapet alltid varit ett svårfångat begrepp. Författarna menar att det enligt 

ledarskapsforskaren Alan Bryman finns tre gemensamma nämnare inom 

ledarskapsforskningen som kan definiera ledarskapet: inflytande, grupp och mål. Ledarskapet 
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kan liknas vid en process där ledaren får gruppmedlemmarna att agera på ett specifikt vis. 

Generellt betraktas gruppmedlemmarna som ledarens underordnade som denne har ansvar för. 

På så vis kan ledaren utöva sin makt och sitt inflytande över gruppmedlemmarna för att 

därmed nå ett mål. 

 

Hagström (1990) beskriver två skillnader som måste beaktas och det är de två begreppen roll 

och funktion. Ledarskap och chefskap är exempel på funktioner medan ledare, chefer och 

underordnade kan vara exempel på olika roller. Det finns två olika begreppsdefinitioner som 

många ledarskapsforskare är någorlunda överens om och detta är att ledarskapet är ett slags 

gruppfenomen där två eller flera människor måste vara involverade samt att ledarskapet utgör 

en inflytandeprocess där ledaren medvetet utövar inflytande över sina underställda. 

 

Tullberg (2003) menar att ledarskapet ska ses som en relation mellan ledaren och de som blir 

ledda. På så vis skapas ledarskapet i lika stor utsträckning av dem som låter sig ledas, av deras 

förväntningar och krav samt av deras uppfattning om hur de anser att verksamheten ska 

genomföras och bedrivas. ”Att leda förutsätter att någon låter sig ledas. Först då uppstår 

ledarskap” (Tullberg, 2003, s 36). 

 

Dessutom finns det enligt Hagström (1990) en del framträdande inslag när det gäller offentligt 

ledarskap bl.a. att det finns en ”Hierarkiskt ordnad chefskedja som är tillskapad genom lagar 

och förordningar samt myndighetsinstruktioner och regler”( Hagström, 1990, s 50). Vidare så 

finns det vanligtvis en kompetent chef som kan förvänta sig att bli bemött med respekt och 

lydnad från de anställda som denne har under sig. Grupper och organisationer har vissa 

förväntningar och mål som måste uppfyllas och detta är en av anledningarna till att 

ledarskapet är nödvändigt (Hagström, 1990).  

 

Kompetensbegreppet anses ofta komplext och man skiljer ofta på individuell och 

organisationskompetens. Den individuella kompetensen är mer inriktad mot sociala och 

personliga faktorer. I organisationskompetensen ingår saker som normer och värderingar och 

är den sammanlagda individuella kompetensen som alla medarbetare besitter tillsammans.  

Social kompetens är något som blivit mer och mer viktigt och ses som ett uttryck för att kunna 

kommunicera och skapa meningsfulla relationer (Wolmesjö, 2005). 
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Hagström (1990) har gjort en särskiljning mellan de olika begreppen chef och ledare. 

 chef betecknas den som har underordnade i en formell position som består honom/henne med  

vissa redskap i syfte att uppfylla kravet att (bland flera andra uppgifter) utöva ledarskap… 

Ledare är den som har följare, d v s den som i en given situation, genom att utöva ett mer eller 

mindre medvetet ledarskap, ej enbart betingat av våld, tvång eller hot, förmår styra andra 

individer i enlighet med sina intentioner (Hagström 1990, 52 och 53). 

 

Chefen är den person som förväntas fungera som ledare för verksamheten. Hagström (1990) 

menar att det både har funnits och fortfarande finns en viss benägenhet att koppla ihop 

begreppen ledare och chef som synonyma begrepp men om begreppet ledarskap istället 

uppfattas som ett slags skeende mellan människor att faktiskt utöva ledarskap så blir 

begreppen lättare att särskilja. Andra arbetsuppgifter som chefen kan ha är t ex att denne är 

sakkunnig, expert inom sitt sakområde men det avgörande för en chefsbefattning är att chefen 

faktiskt förväntas utöva ledarskap. Begreppet chef betecknar vanligtvis en formell position i 

organisationen, överordnad bland vissa andra befattningar och därför talas det ibland om 

positionsbestämt ledarskap.  

 

En konsekvens av den olikartade rollstrukturen är att bidragen till organisationen blir av 

varierande karaktär. Vanligtvis så agerar chefer på ett annat sätt gentemot sina chefer än mot 

sina jämställda kollegor och därför brukar det talas om det unika i ledarskapsrollen. Ledarens 

eller chefens bidrag kan bli avgörande för organisationen och därför är det värdefullt om 

organisationens medlemmar accepterar ledaren.  På detta sätt kan ledaren få ett flertal fördelar 

som gör positionen eftersträvansvärd och utmanande. Ledare kan få ledarpositionen på två 

olika sätt. På det formella planet kan ledaren antingen utses eller väljas men det är de 

underställda som bestämmer om ledaren erhåller acceptans eller inte. När det gäller ledarskap 

på det informella planet så får den ”icke-institutionella” ledaren sin acceptans genom att den 

beviljas av andra (Hagström, 1990). 

 

Ledarskapet kan delas in i formellt kontra informellt ledarskap. Det formella ledarskapet 

liknas med chefskapet eftersom det medför ett visst formellt inflytande samt att det medför 

vissa befogenheter. Det informella ledarskapet är mer en psykologisk funktion och som 

innebär att en informell ledare är den som kan påverka de underordnade genom att vara den 

som leder gruppen och som agerar vägvisare åt vilket håll gruppen ska arbeta mot (Hagström, 

1990). Inom ledarskapsforskning skiljer man på chef och ledarskap. Det skiljs på politisk 
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nivå, strategisk, taktisk samt operativ nivå. Chefskapet utgår ifrån ett effektivitetsperspektiv 

medan ledarskap utgår ifrån ett kommunikationsperspektiv (Wolmesjö, 2005).  

 

4.2. Organisationskultur 

Organisationskultur handlar om på vilket sätt som man bearbetar intryck, kunskaper och 

erfarenheter samt hur man bildar mening av oss själva ihop med andra. Organisationskulturen 

liknar de kulturella processer som man har i samhället. Kulturen upprätthålls endast så länge 

som alla anser att den är riktig. När någon ny börjar arbeta på arbetsplatsen lärs det nya sättet 

att tänka om vissa saker in till den nye anställde. På detta sätt socialiseras personen in i 

gruppen. Organisationskultur bygger på ordet kultur vilket innebär att man delar ett antal 

grundläggande antaganden som särskilt syns då man talar om värderingar och normer. 

Värderingar och normer visar hur en organisation förändras och upprätthålls (Jacobsen & 

Thorsvik, 2006). 

 

Om kulturen i organisationen är stark behövs inte mycket kontroll därför att de anställda då 

handlar efter kulturen. Ibland ifrågasätts det sätt som den anställde socialiseras in i 

organisationen eftersom man inte alltid är medveten om de normer som man antar utan man 

tar vissa saker för givna, att det är en själv som tycker på ett visst sätt. Värderingar handlar till 

stor del om att man har bestämt sig för vad man anser vara dåligt och vad man anser vara bra. 

Bakom varje norm finns det en värdering som säger vad som är dåligt och vad som är bra. 

Därför är det normerna som ger principer och begränsningar av beteendet. Ibland används 

historieberättande för att göra organisationens värderingar levande. Dessa berättelser är 

viktiga och har något att göra med hur den verkar idag. När det finns en gemensam 

organisationskultur så har de anställda känt en identifikation med organisationen och anser sig 

vara dess medlemmar. När organisationen rekryterar in en ny person i verksamheten tittar de 

inte bara på vilka kvalifikationer som en sökande har utan också hur personerna platsar i 

organisationen. En nyrekryterad person kan ha med sig normer och värderingar från 

omvärlden vilket kan påverka organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2006). 

 

Det värderande ledarskapet är en social process vilket är ett resultat av att ledaren socialt 

interagerar med de anställda och dessa blir av detta motiverade trots ett i övrigt formellt 

ledarskap. Mellanchefen ska försöka få det formella ledarskapet att integreras med 

organisationens praktiska värden som är ett resultat av de anställdas tidigare erfarenheter 

kulturellt sätt. Värderingarna är viktiga för varje individ. Även om man talar om 
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organisatoriska värderingar så är källan till dem personliga. I organisationen uppkommer ett 

värderingssystem när organisationens medlemmar delar värden och accepterar de övriga 

anställdas beteenden, men också beteende hos organisationens ledare. Även om värderingarna 

är viktiga så är de inte konstanta, de kan därför förändras. Det kan också vara så att en individ 

eller en organisation kan säga sig ha en viss värdering men i praktiken uppvisa en helt annan 

(Paarlberg & Perry, 2007). 

 

Individen konstruerar värden socialt i interaktionen med andra, men också genom belöning 

när man uppfyller organisationens mål eller strategier och regler i det formella systemet. 

Organisationens värderingar visar tydligt på de viktiga principer som man har kring beteendet 

i organisationen. Det kan uppkomma konflikter då man har individuella värden som man kan 

ha fått med sig hemifrån eller genom kulturella eller samhälliga värden. Speciella uppgifter 

kan motivera de anställda i den offentliga sektorn. Empirisk forskning har visat att de 

anställda i den offentliga sektorn värderar sitt arbete som mer viktigt än vad de anställda i 

privat sektor gör. De delade värderingarna reglerar relationen mellan individerna men också 

organisationen. Delade värderingar skapar gränser för hur man får bete sig detta skapar 

stabilitet och reducerar konflikter. Det är viktigt att man har en delad ideologi och kan 

kommunicera naturligt i organisationen. De högsta cheferna skapar mål och värden som de 

vill att organisationen ska symbolisera, de ger dessutom belöningar till de anställda för att nå 

dessa mål och värden. Mellanchefen agerar sedan som en kommunikationslänk mellan högsta 

chef och anställd. Mellanchefen är dessutom den som implementerar de formella målen för att 

sedan ger belöning till de anställda (Paarlberg & Perry, 2007).  

 

4.3. Rekrytering 

Rekryteringsprocessen påbörjas så fort en organisation anser sig behöva anställa en ny person. 

Redan på detta plan finns troligtvis en sökprofil kring hur rekryteringen kommer att utföras. 

(Sandstedt, Andergren, Nilsson & Olofsson, 2003). Inför varje rekrytering bör man beakta tre 

huvuduppgifter: 

• ”Vilken kompetens har vi idag och vilken kompetens kommer vi att behöva?” 

• ”Vad kan vi göra för att matcha den kompetens vi har idag mot den vi kommer att 

behöva i framtiden?” 

• ”Vad kan vi göra för att attrahera rätt personer till vår verksamhet och för att behålla 

den kompetens vi önskar att ha kvar?”(Sandstedt, m.fl. 2003, s 1) 
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Normativ styrfilosofi handlar om att de anställda ska motiveras så att dessa beter sig så som 

önskas. Chefen ska därmed vara den som motiverar, förmedlar normer och arbeta med 

personalutveckling. De olika styrfilosofierna påverkar chefsrekryteringen. (Sandstedt m.fl., 

2003) Sandstedt m.fl. (a.a.) har satt upp en niostegsmodell av rekryteringsprocessen. Dessa 

steg är: 

1. Initiering, där man menar vilka som tagit initiativ till rekryteringsprocessen. Hur, var 

och varför- frågor samt intern eller extern rekrytering. Analys av verksamheten och 

om det finns någon dokumentation angående initiering och delaktighet. 

2. Befattningsprofil/Ledigkungörelse, med vilket det menas att man tar fram krav över 

kompetens och vilka arbetsuppgifter som efterfrågas till en annons eller profil. Här 

tittar man på vilka medier som ska användas och vilka som är delaktiga vid 

utformningen. 

3. Information om anställningen, med vilket avses om kontaktpersonerna som står i 

annonsen blivit kontaktade av de sökande under rekryteringen. 

4. Sökande, här avses de som sökt tjänsten, hur många de är, kön och geografisk 

spridning. 

5. Urval inför intervju, här avses de som valdes ut till intervju, varför just dessa valdes 

och vilka som gjorde urvalet. 

6. Intervjuer, med vilket det avses de som deltog vid intervjuerna och om det användes 

andra testmetoder vid intervjun. 

7. Urval för anställning, här avses motivering till urval, vem som gör detta samt 

delaktighet och dokumentation. 

8. Beslut, med vilket det avses undertecknande av beslut, vilket avtal som gäller, vilken 

anställningsform samt dokumentation. 

9. Utvärdering, här avses de som gör utvärdering, utvärdering av provanställning, 

dokumentation, motivering och resultat (Sandstedt m fl. 2003, s 12). 

Mjuk verksamhet används som en samlingsbenämning angående omsorgen, kultur och 

utbildningssektor. I den mjuka verksamheten finns det inte någon möjlighet att finna 

prestationsmått på hur framgången i verksamheten är. Medan den hårda verksamheten har 
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tydliga svar på framgång. Den mjuka verksamheten är något som man oftast finner i den 

offentliga verksamheten (Johansson, 1995). 

 

4.4. Chefer på mellannivå  

Chefer på myndighetens mellannivåer får sin auktoritet given av överordnade inom 

myndighetshierarkin, vilka till stor del- genom förordningar och andra föreskrifter- även 

bestämmer dessa chefers makt över andra i organisationen (Hagström 1990: 68). 

 

Enligt Hagstöm (1990) så är dessa mellanchefer inte direkt medverkande vid fastställandet av 

organisationens mål utan deras primära uppgift är att organisera och styra verksamhetens 

skilda delar för att därmed kunna uppnå målen på bästa tänkbara vis. Ett annat välkänt 

förhållande är att mellanchefer ofta slits mellan överordnade och underordnade då de skall 

omsätta de övergripande målen i konkret handling både när det gäller personal och på skilda 

myndighetsnivåer. Det är personalgruppen som är den avgörande faktorn för huruvida ledaren 

förmår att uppfylla dessa förväntningar eftersom det beror på hur gruppen som helhet 

legitimerar ledarrollen i sig. 

 

Arbetsledare eller sektionschef som arbetar på myndighetens lägsta chefsnivå så är det av stor 

vikt att det finns ett intresse för motivation, produktivitet och interpersonella faktorer eftersom 

dessa mellanchefer är direkt förknippade med organisationens tjänste- och varuproduktion. 

Mellanchefer arbetar ofta under stark tidspress eftersom en tät och frekvent kontakt med 

personalen sker kontinuerligt och detta är mycket tidskrävande. När frågan avser avancemang 

inom den offentliga verksamheten så menar man att högre chefer vanligtvis utses och 

rekryteras om de varit framgångsrika på den närmaste lägre nivån. Det kan liknas vid en 

”career-progression model” där framgång på en högre chefsnivå kan byggas av det som ledde 

till framgång på en lägre nivå. Hagström (1990) menar vidare att ju högre upp man kommer i 

chefshierarkin desto mindre fokus blir det på ”produktionsprocessen” och desto större blir 

tyngdvikten på administrativ skicklighet. När det gäller vilka chefer som är de mest effektiva 

så beskrivs det enligt följande: 

 

chefer i formella hierarkiska organisationen, som främst identifierar sig med överordnade och 

med organisationen, tenderar att rankas som mest effektiva och är därtill mer tillfreds med sina 

arbeten än sådana chefer som främst identifierar sig med underordnade eller med 

organisationer/grupper i den yttre miljön (Hagström 1990:70). 
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Ledarskapsfrågorna är väsentliga inom offentligt ledarskap. Man efterfrågar fler 

ledarskapsutbildningar inför en chefsrekrytering, det avsätts mer resurser till utbildningarna 

och mer litteratur handlar om ämnet. Detta för att ett nytt offentligt ledarskap skapas. 

Chefskapet relateras till en formell position där man handhar de administrativa funktionerna 

medan ledarskapet inriktas till ledarskapsfunktionerna. Ord som profession är problematiskt 

att konkretisera då betydelsen främst ligger i skicklighet och kompetens (Wolmesjö, 2005). 

 

Offentliga organisationer har olika nivåer i verksamheten och överst är det politiker sedan 

kommer överordnade chefer där man har hand om ledning eller administrativa sysslor. Nästa 

nivå är första linjens chefer, som blir mellannivån som ofta upplever tryck både ovanifrån och 

underifrån i form att medarbetare och brukare. Alltså hamnar första linjens chefer ofta mitt 

emellan överordnade chefer å ena sidan å andra sidan personal, vilket gör att press ges från 

två olika håll. Därmed ställs effektivitet och besparingar mot kommunikation och 

medbestämmande. Första linjens chefer hamnar oftast i mitten av organisationens 

förändringar. Denna mellanchef ska föra överordnades talan nedåt samtidigt som 

medarbetares talan ska föras uppåt (Wolmesjö, 2005).  

 

Wolmesjö (2005) påpekar att i huvudsak vid intervjuer med män dyker ordet coachning upp 

vilket inom management anses innebära att man kan stötta medarbetare och ha ett aktivt 

lyssnande. Intervjupersonerna i Wolmesjös (a.a.) studie reflekterar över idrottsvärden även 

om inte samma förutsättningar ges. Män anser att det är viktigt med coachning medan kvinnor 

menar att man ska värna om relationer och lyssna på personalen.  

 

Staten är den som bestämmer medan kommunen är den som utför arbetet. Man tänker numera 

att den offentliga sektorn ska bli mer som ett företag organisationsmässigt. Det är tänkt att 

man mer ska vara en organisation(med markandsidentitet) än en förvaltning(med byråkratisk 

identitet) och ”New Public Management” är något som införlivas. Enligt Petersson (2006) så 

finns vidare skilda lojaliteter mellan kommunpolitiker och tjänstemännen. Tjänstemännen 

förhåller sig mer till klientintresset medan kommunpolitikerna mer ser till och bör se till 

allmänintresset. Allmänintresset innebär att kommuninvånarna blir av politikerna betraktade 

som potentiella klienter och därmed vad man som skattebetalare kan kräva. Det är tänkt att 

politikerna ska vara skattebetalarnas förlängda arm och sätta krav på effektiviteten i 

verksamheten. Detta skiljer sig från tjänstemännen som oftare möter medborgarna i form av 

klientrollen (a.a.) 
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Granholm (1989) har genomfört en studie där genomgående resultat från medarbetarna som 

deltog visade att de såg brister i ledarskapet. Cheferna själva ansåg att de inte hade tillräckligt 

med utbildning för att leda. Det är viktigt att man som chef får förtroende från omgivningen. 

Men en chef inom offentlig sektor har svårt att visa upp ekonomiska resultat och därmed 

måste omgivningen lita på att chefen har gjort rätt.  

 

4.5. Ledarstilar 

Det finns ett flertal olika ledarstilar och inte någon av ledarstilarna eller personligheterna kan 

sägas vara ”den bästa”. Med situationsanpassat ledarskap menas att den anställde behöver 

mycket information och styrning från början för att successivt bli mer och mer självständig i 

sin profession. Normann & Brandt (2006) tar upp Blake/Moutons tidigare studie där de menar 

att en ledarstil kan beskrivas utifrån en uppgift och relationsaxel, där fem olika ledartyper kan 

urskiljas. Dessa fem är pessimisten, hårdingen, trivselchefen, idealchefen och diplomaten. 

 

Hårdingen prioriterar arbetet och arbetsuppgifterna högt och förväntar sig hög prestation av 

medarbetarna. Den som presterar mycket belönas väl. Trivselchefen prioriterar trivseln och 

relationerna med medarbetarna. Eventuella konflikter skjuts åt sidan eftersom välmående är 

det viktigaste. Idealchefen försöker att se till såväl uppgifter som relationer. Idealchefen är 

inte konflikträdd och är dessutom väldigt målfokuserad när det gäller såväl sina egna samt 

medarbetarnas arbetsprestationer. Diplomaten är till skillnad från idealchefen konflikträdd 

och diplomaten kännetecknas av att vara kompromissfull och försiktig av sig. Diplomatens 

arbetsplatsutveckling och tillväxt är i regel inte särskilt god. Dessutom finns ett antal skadliga 

ledartyper som kan vara direkt skadliga för såväl organisationen och deras medarbetare. 

Exempel på detta är den narcissiske ledaren, den kontrollerande ledaren och den paranoide 

ledaren (Norrman, Brandt 2006). 

 

Även Nicolaou-Smokovitis (2004) har studerat olika ledarstilar och fann då fem ledarstilar, 

varje ledare fick svara på ett antal frågor för att se vilken stil vederbörande hade. De fem 

stilarna var tävlingsinriktad, uppgiftsorienterad, direktiv, risktagande och demokratisk. De 

fyra oberoende variablerna som användes i denna studie var kön, ålder, auktoritet och land. 

Ledarstilen kommer ur ledarens karaktär och det finns inte någon ledarstil som är bättre eller 

mer effektiv än någon annan. En ledare har sällan endast bara en ledarstil och det är möjligt 

att lära sig nya ledarstilar. De ledarstilar som ovan är nämnda är generellt använda och 

kommer ur en lång forskningstradition. 
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De vanligaste ledarstilarna enligt Eagly & Johannesen-Schmidt (2001) är uppgiftsorienterad 

stil som känns igen genom att man löser tillhörande uppgifter, den andra stilen är 

interpersonell orienterad stil som känns igen genom att man vill upprätthålla relationer genom 

att värna om moral och välfärd. De andra ledarstilarna är demokratiskt eller deltagande och 

autokratiskt eller direktivt ledarskap.  

 

Lenneér Axelsson och Thylefors (2005) beskriver olika ledarstilar utifrån Lewin & Lippits 

1938 klassiska indelningar i olika ledarstilar som omnämns som dimensionen auktoritär och 

låt-gå ledaren. Denna utgångspunkt har funnits med väldigt länge och synsättet ”reflekterar en 

människosyn som avslöjar sig oberoende av om ledarskapet har inriktning mot produktion, 

förändring eller personal” (Lenneer Axelsson & Thylefors 2005, s 103). Begrepp och 

beskrivningar såsom demokratisk, auktoritär eller låt-gå-ledare kan tillämpas även när det 

gäller dagens moderna chefer.  

 

Ett auktoritärt ledarskap är inte detsamma som att ha auktoritet. En auktoritär ledare misstror 

ofta sina medarbetares omdömen och kompetens och detta bidrar till att den auktoritära 

ledaren många gånger lägger sig i, styr och bestämmer, kontrollerar saker som denne 

egentligen inte berörs av. Den auktoritära ledaren anser sig ”veta bäst” och därför blir 

oliktänkare obekväma och upplevs av chefen som störande. Eftersom medbestämmande från 

personalen ökat avsevärt på senare tid så finns idag inte många chefer som verkligen vågar 

vara öppet auktoritära. Istället tillämpas ett ”smygauktoritärt” ledarskap där åsikter och 

synpunkter hämtas in från personalen men där chefen dock redan har fattat ett eget beslut 

(Lenneér Axelsson & Thylefors, 2005). 

 

Den auktoritära ledaren kan vara osäker i sin arbetsroll och tillämpar därför ett auktoritärt 

ledarskap för att dölja detta. På så vis så övertygar chefen sig själv om att ha kontroll över 

sina medarbetare och verkar därmed inte mjuk, velig eller osäker. Det auktoritära ledarskapet 

påverkar arbetsgruppen negativt eftersom initiativ, kreativitet och självständighet inte 

uppmuntras och detta kan bidra till en tryckt och uppgiven stämning inom gruppen. Den 

auktoritära ledaren kan bidra till såväl hög sammanhållning som såväl splittring av gruppen 

(Lenneér Axelsson & Thylefors, 2005). 

 

Låt-gå.ledaren till skillnad från den auktoritära ledaren har inga klara gränsdragningar och 

lämnar inga tydliga och klara besked till arbetsgruppen. Låt-gå-ledaren undviker även att fatta 
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beslut och skjuter ofta problemen på framtiden. En bidragande orsak till detta kan vara att det 

saknas en ambition av motivation för uppdraget och att chefen aldrig gått in i rollen som 

arbetsledare. Låt-gå-ledaren har vanligtvis svårt att kämpa för sin arbetsgrupp utåt i 

verksamheten och det kan leda till att personalen tappar förtroende för sin chef och skäms för 

sin arbetsledare (Lenneér Axelsson & Thylefors, 2005). 

 

Ett demokratiskt ledarskap är detsamma som medinflytande och maktdelning. Den 

demokratiska chefen är öppen för åsikter och synpunkter från sin arbetsgrupp men den 

demokratiska chefen är inte heller rädd för att vara kontroversiell och stå på egna ben när det 

behövs. När beslut fattas så tas dessa med verksamhetens bästa i beaktning och det egna 

behovet av popularitet hos medarbetarna skjuts åt sidan. I och med det demokratiska 

förhållningssättet så innebär det att chefen aldrig fattar enväldiga beslut eller styr på egen 

hand. Den demokratiska chefens egenskaper kännetecknas av att denne är lyhörd, har en god 

social förmåga, personlig mognad, tillit till medarbetarna och bred kunskap om 

arbetsområdet. Jämfört med den auktoritära ledaren så månar den demokratiska ledaren om att 

dennes medarbetare får utvecklas och att de får uppskattning för det arbete som de utför.  Den 

demokratiska ledaren litar på sina medarbetare och att de utför det arbete och arbetsuppgifter 

som de tilldelats medan en auktoritär ledare konstant måste hålla kontakt med medarbetarna 

och kontrollera så att allt flyter på. Den demokratiska ledarens arbetsgrupp består vanligtvis 

av en arbetsgrupp med kompetenta medarbetare som fungerar även utan chefens närvaro 

(Lenneér Axelsson & Thylefors, 2005). 

 

4.6. Chefens/ledarens personliga egenskaper 

Jacobsen & Thorsvik (2006) har ett antagande som grundar sig på psykologiska test om att 

”goda ledare” har speciella drag och egenskaper som skiljer dem från andra människor. 

Egenskaper och det karaktäristiska som lyfts fram och som betonas hos den ”gode” ledaren är 

följande: hög aktivitetsnivå, hög intelligensnivå, gott självförtroende och god maktorientering 

i kombination med makthämning vilket innebär att chefen försöker undvika maktmissbruk. 

Dessutom betonas att den ”gode” ledaren har stark prestationsönskan och att chefen även har 

mycket utåtriktning och en stark säkerhet i sociala sammanhang. Den ”gode” ledaren uppvisar 

dessutom goda förmågor på att kunna formulera sig och hantera mycket information på 

samma gång, dessutom har man mycket sakkunskap om vad organisationen sysslar med. 

Chefen eller ledaren på en arbetsplats måste kunna motivera sina medarbetare för att de ska 

må bra och därmed prestera ett bra arbete. En av de viktigaste uppgifterna som ledaren har är 
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att respektera sina medarbetare och det arbete som de utför. Genom att visa förtroende och 

vara öppen inför sina medarbetare så ökar tilliten och genom att ha en öppen kommunikation 

och dialog så kan ledaren tilldela medarbetarna större befogenheter och ansvar och på så vis 

stärks den enskildes motivation. Motivationen hos medarbetarna ökar även om medarbetarna 

är medvetna om de krav och förväntningar som finns. Genom denna medvetenhet så kan 

medarbetarna lättare prestera det förväntade resultatet. Motivationen hos medarbetarna ökar 

genom uppskattning och beröm. Genom att synliggöra medarbetarnas arbetsprestationer så 

ökar motivationen (Vibits, Eberhard 2004). 

 

Vikten av att synliggöra sina medarbetare skriver även Brandt om. Genom att synliggöra vad 

en medarbetare håller på med handlar om att ledaren ser denna medarbetare och hans/hennes 

prestationer. ”Den som känner att den bidrar, tillför något viktigt och får återkoppling på detta 

utvecklar en lojalitet och vilja att göra sitt bästa” (Norrman-Brandt 2006, s 154). 

 

4.7. Facklig arbetsrätt 

Kollektivavtal är ett avtal om anställningsvillkor i det förhållande som finns mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Detta avtal binder arbetsgivare och arbetstagare som är 

medlemmar i en organisation som är avtalsslutande. Eftersom man blir bunden av avtalet så 

ska man följa reglerna i det. Avtalet medför också en slags fredsplikt, alltså får exempelvis 

lockout och strejk inte förekomma så länge avtalet är i kraft. När en arbetstagare går med i ett 

fackförbund blir det bundet att följa kollektivavtalet, samt rätta sig efter de beslut som 

föreningen tar. Föreningen tillvaratar medlemmarnas intressen efter att de administrerat 

kollektivavtalet. Om fackföreningen och dessas motpart inte kan komma överrens kan 

medlemmarna gå ut i strejk. Fackföreningar är intresseorganisationer. De ska alltså tillvarata 

medlemmarnas intressen. När fackföreningen har slutit ett kollektivavtal så blir föreningen 

företrädare kontaktmän mellan arbetsgivaren och de anställda. Detta gäller både vid tvister 

och när det ska informeras om företagets förväntningar och mål. Fackligt arbete är lokala 

förhandlingar, såsom samverkansförhandlingar och tvistförhandlingar, men också 

medlemsuppdrag i partsammansatta organ (Schmidt, 1997). 
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5.  SKILLNADER/LIKHETER MELLAN VERKSAMHETERNA 

I detta kapitel har vi presenterat de tre verksamheterna var för sig, tillsammans med en mindre 

analys kring materialet. Det empiriska materialet utgörs huvudsakligen av de intervjuer vi 

genomfört. De teman som tas upp har kursiverats för att underlätta för läsaren att följa de 

teman vi har i intervjuguiden. För att förtydliga vem som sagt vad har vi efter varje citat 

skrivit dit initialerna A.G. som är förkortning för arbetsgivare och F. F. som står för facklig 

företrädare. 

 

5.1.  Socialförvaltningen 

Socialförvaltningen lyder under en socialnämnd. Förvaltningens uppdrag är att utföra politiskt 

tagna lokala beslut. Socialförvaltningens primära arbetsområden är att handlägga ekonomiskt 

bistånd, hantera missbruksproblematik samt frågor som omfattar barn och ungdomar. 

Socialförvaltningen i vår undersökta kommun har ca 150 medarbetare. Socialförvaltningen 

regleras av bl.a. socialtjänstlagen, offentlighetsprincipen och sekretesslagen. De övergripande 

målsättningarna inom socialtjänstlagen är tänkta att betona ett solidariskt förhållningssätt och 

då menar man de åtgärder som görs från samhällets sida. Betoningen ligger på klientens 

integritet och självbestämmanderätt (Danermark & Kullberg, 1999). 

 

Tema 1. Inre kvaliteter såsom personliga egenskaper, social kompetens, 

personkemi och ledarstilar. 

 

På frågan vilka personliga egenskaper som efterfrågas att en chef bör ha i samband med 

rekryteringsprocessen fick vi följande svar från arbetsgivaren:  

alla är, ju målstyrda på olika sätt … samarbete är ju ungefär som en förhandling, det är ett 

givande och tagande. Det är hur smidig är man i olika sådana här relationer… att man är 

flexibel och att man har lätt för att samarbeta (A.G.) 

 

Till skillnad från arbetsgivaren så poängterade den fackliga företrädaren vikten av andra 

personliga egenskaper.  

Ja, ja om man pratar om chefer eller ledare… så menar vi att en god chef är en ledare, asså att 

en god chef både kan vara en chef och ledare och en chef är ju den som ska visa på 

möjligheterna som ska … entusiasmera personal och så vidare och sen är det ju väldigt viktigt 

naturligtvis ur ett fackligt perspektiv att en chef är införstådd med hur man jobbar med 

samverkan och som förstår spelreglerna… vad gäller samverkansavtalet, det här med att 

informera och få med personalen, alltså någon som kan leda på ett bra sätt (F.F.)  
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Vibits & Eberhard (2004) menar att en bra ledare har en bra och öppen kommunikation och 

dialog med medarbetarna och genom att tilldela medarbetarna ansvar så ökar den enskildes 

motivation. Även viljan att faktiskt få bestämma poängteras av den fackliga företrädaren:  

Ibland är det ju så att man säger att det är fult att säga att det är roligt att bestämma men det är 

ju så att en chef ska ju bestämma och ska ju faktiskt tycka att det är både spännande och 

givande att faktiskt få bestämma (F.F.) 

 

Hagström (1990) menar att det finns en ordnad chefskedja med olika lagar och regler som 

påverkar hur chefen ska bedriva sitt arbete. Vår tolkning är att chefen ska tycka om att 

bestämma, ta beslut och att delegera nedåt. Dessutom betonar den fackliga företrädaren vikten 

av lyhördhet: 

Jaaa, lyhörd är ju bra, man säger ju att man har två öron och en mun och det har man ju för att 

man ska lyssna mer än man pratar. Asså, lyhörd och klok och eftertänksam och… att man 

faktiskt också ber om hjälp, tycker vi är en god egenskap (F.F.) 

 

Arbetsgivaren berättar att det finns en kravprofil som man lägger mycket tyngdvikt vid och 

som man försöker att följa både vad det gäller personliga egenskaper och individuell 

kompetens. På frågan om social kompetens så svarar den fackliga företrädaren: 

 Det är ju naturligtvis väldigt viktigt, frågan är ju bara vad man menar med social kompetens. 

Men det är klart att man som chef eller som anställd överhuvudtaget i en kommun där man ska 

serva kommuninvånaren måste… kunna vara social och prata med folk annars så är det ju 

knepigt. Så det är ju naturligtvis viktigt (F.F) 

 

Den fackliga företrädaren menar dock att den formella kompetensen är det viktigaste jämfört 

med social kompetens och personliga egenskaper. Wolmesjö (2005) hävdar dock att social 

kompetens är mer viktigt nuförtiden än vad det var tidigare eftersom det finns ett stort behov 

av att kunna kommunicera och skapa dialoger med andra. 

  

På frågan vilken vikt som läggs vid personkemi vid anställningsintervjuerna svarade den 

fackliga företrädaren: 

det är naturligtvis väldigt viktigt också men det är ju en av de sakerna som är väldigt svåra att 

bedöma och se på en anställningsintervju tycker jag för en anställningsintervju är ju ändå en 

konstlad situation… Men visst är det jätteviktigt, jag menar det spelar ju ingen roll om 

människan är aldrig så kompetent och är duktig och har hur många bra idéer som helst om det 

sen är något som inte funkar (F.F)  
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Arbetsgivaren säger att när det avser personkemi så bör man ta hänsyn till hur den redan 

befintliga strukturen i gruppen är:  

sådana saker kan man få ta en viss hänsyn till… det är det som vi sa vad är det mest optimala 

för ett team, det är att man vill få dit olika personer, det är inte bra med ett team där alla är 

precis likadana. Det är viktigt att finns det här olika åldrar och olika kön och etnicitet och det 

kan lika gärna vara hur man uppfattar dem i deras läggning också.. det väger in också (A.G) 

 

På frågan om man lade någon vikt vid ledarstilar vid rekryteringen av en chef så svarade den 

fackliga företrädaren att: 

Det är ju att vara ledare men och också vara chef asså våga ta knepiga och svåra beslut och … 

ja för att en ledare som inte vågar sätta ner foten när så behövs … då blir det väldigt otydligt…  

En chef eller ledare” i kommun X” (vår undersökningskommun) måste ur ett fackligt perspektiv 

vara en duktig samverkare alltså, använda sig av samverkan och också vara modig att be om 

hjälp men också vara modig när det blåser och stå bakom sin personal, samtidigt så är det ju så 

att en politiskt styrd organisation ska vara lojal mot politiskt fattade beslut och det måste de ju 

ändå vara för annars hamnar de ju ute i kylan och så (F.F)  

 

Wolmesjö (2005) hävdar att första linjens chefer på mellannivå blir utsatta både för tryck 

ovanifrån och underifrån eftersom de ofta hamnar mellan sina överordnade chefer och 

politiker samtidigt som hänsyn till medarbetarna ska tas. Detta bidrar till att effektivitet och 

besparingar sätts emot medbestämmande och kommunikation. Även Paarlberg & Perrry 

(2007) menar att mellanchefen är en kommunikationslänk mellan de anställda och högsta 

chefen.  

 

Den fackliga företrädaren menar vidare att: ”En demokratisk ledare som vågar ta beslut är väl 

att föredra, då för demokratin hör ju ihop med samverkan men även med att kunna ta beslut 

när det krävs”. (F.F) Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) beskiver den demokratiske 

ledaren som att vara okontroversiell och att man vågar stå på egna ben när det behövs. Även 

Norrman- Brandt (2006) menar att en idealchef inte är konflikträdd och att denna arbetar 

mycket målfokuserat. Arbetsgivaren svarar på frågan om ledarstilens betydelse att: 

Jag kan ju se här att det finns dem som är processinriktade som vi säger, det här då att man vill 

ha med sig personalen så mycket som möjligt alltså inte alls den där auktoritära ledaren som 

talar om att nu gör vi såhär… jag brukar prata med våra chefer om hur viktigt det är att man får 

fram andra, att man inte behöver synas själv som ledare utan att man ska coacha sina 

medarbetare, detta att få andra människor att växa, det är bland de viktigaste sakerna.. ja.. att 

man är en ledare  (A.G) 
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Wolmesjö (2005) menar att ordet coachning inom management innebär att man stöttar med 

och lyssnar aktivt på sina medarbetare. Dessutom hävdar Wolmesjö (a.a.) att det är merparten 

män som betonar vikten av coachning medan kvinnor anser att det är viktigast att lyssna på 

personalen och värna om relationerna. I vårt fall visade det sig att även kvinnor betonar vikten 

av en coachande chef. 

 

Tema.2 Formella företeelser såsom individuell och formell kompetens, mallar 

och direktiv. 

 

När det avser den individuella kompetensen så svarar arbetsgivaren att den blivande chefen 

ska ha erfarenhet av arbetsledande befattning och beroende på vilken chefsnivå som man 

befinner sig på desto högre krav ställs ju högre upp man kommer på chefsnivåerna:  

det är det den formella bakgrunden sen är det att man går väldigt mycket på den personliga 

läggningen… Hur man är, och referenstagning är ju a och o.. alltså det gäller ju all rekrytering, 

men då tror jag att man lägger ännu mer kraft vid chefstillsättningar... det skulle vara märkligt 

att anställa någon kan jag se som inte har en akademisk utbildning inom det här området (A.G.) 

 

Den fackliga företrädaren betonar att det finns ett ledarförsörjningsprogram i kommunen som 

är en intern ledarskapsutbildning för blivande potentiella chefer, men säger också att: 

 när man ska anställa någon i kommun X så finns ju vi med vid de flesta anställningar och vi är 

ju också med och utformar kravprofilen och då är det ju viktigt naturligtvis med formell 

kompetens så att man har kompetens för det yrket för det ansvarsområdet som man ska jobba 

inom. (F.F.) 

 

Den fackliga företrädaren säger att det är samverkansavtalet som styr medan arbetsgivaren 

lägger sin tyngdvikt vid kravprofilen. Kravprofilen utformas av arbetsgivaren där det fastställs 

vilken tjänst som det är ska tillsättas samt vilka önskemål och krav som efterfrågas. 

 

Tema 3. Rekryteringsförfarandet med rekryteringsprocessen och intern/extern 

rekrytering. 

 

Vid frågor kring hur rekryteringsprocessen går till så berättar arbetsgivaren att en rekrytering 

är en dyr investering och att allt rekryteringsarbete är väldigt tidskrävande eftersom man vill 

hitta rätt person för tjänsten. Därför har man ibland i samband med rekryteringsprocessen 
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använt sig av olika rekryteringsföretag och arbetsgivaren berättar att en del kritik framförts i 

samband med det: 

anlitade man ett rekryteringsföretag och då blev det att man så att man sa att man hade samlat 

material under tiden man hade rekryterat och ville då inte tala om vilka som var sökande, men 

sedan presenterade man då ett urval, men det fick man väldigt mycket kritik från… både från 

partier å så som tyckte att det var fel för att man inte hade den insynen i rekryteringsprocessen, 

det är ändå en offentlig…(A.G) 

 

Den fackliga företrädaren beskriver rekryteringsprocessen på att annorlunda vis: 

Asså, det här ser ju lite olika ut men det här ska asså göras i den här samverkan, i 

samverkansgruppen har man en diskussion om att nu ska de här tjänsterna ut, hur ska vi 

formulera kravprofilen, hur ska annonsen se ut, det här ska ju göras tillsammans med de 

fackliga i samverkan (F.F) 

 

Arbetsgivaren berättar vidare att när det gäller chefsrekrytering så deltar arbetsgivaren och de 

fackliga företrädarna. I chefsrekryteringen läggs ingen större tyngd vid medarbetaraspekten 

eftersom de fackliga företrädarna representerar medarbetarna. Den fackliga företrädaren 

nämner att det inte finns någon automatik i att man premieras att bli chef enbart för att man 

har lång och förtrogen tjänst i förvaltningen. Därefter beskriver arbetsgivaren 

rekryteringsprocessen efter det att ansökningarna för tjänsten har inkommit:  

det registreras genom vår registrator som öppnar posten… man gör en sammanställning vad 

har man för utbildningsbakgrund och vad har man för arbetslivserfarenhet… och så gör man en 

lista över detta och den lämnas över till den som är ansvarig. Och sedan bestäms det vilka som 

ska kallas på intervju och… så har man intervjuerna och… att det är en fast tjänst ja då är 

facken med och så blir det att man enas förhoppningsvis om en gemensam kandidat som man 

sedan då sedan beslutas formellt i vår samverkansgrupp (A.G) 

 

Vi ställde därefter frågan till våra respondenter hur man ställer sig till intern och extern 

rekrytering. Den fackliga företrädaren betonar vikten av att den sökande är fackligt ansluten.  

 

det där får man ju titta på från gång till gång men det viktigaste är ju att den som får tjänsten är 

facklig och har sökt tjänsten, det känns ju bättre för alla parter. Sen finns det ju andra saker som 

man måste titta på om vi har många chefer innan, då måste man ju titta på om det är någon som 

har varit inne och vickat länge och som har LAS-företräde och sådana här saker, det måste man 

ju titta på för då blir det ju ingen annons överhuvudtaget. Men när allting sånt är undanröjt, då 

ska det ju vara en extern annons (F.F) 
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Arbetsgivaren svarar att det krävs lång erfarenhet av arbetsledande befattningar och att:  

ibland har man sagt inom just socialtjänsten att man har upplevt att det har varit svårt att 

rekrytera just chefer… då har man just försökt får det här ur de egna leden alltså 

internrekrytera, sånt är ju också ibland svårt för det finns ju väldigt mycket… det är 

kvinnodominerat, många är självkritiska och det… ställer enormt stora krav på sig själva… rent 

allmänt kan jag se skillnad på det här med… män och kvinnor att män har lättare för att ta på 

sig sådana här uppdrag och är inte lika självkritiska som kvinnor som söker sig till sådana här 

befattningar (A.G) 

 

Vidare så menar arbetsgivaren att man ibland av olika skäl väljer att inte externrekrytera och 

det skulle kunna bero på att det finns lämpliga kandidater internt i verksamheten.  

Det är ju ovanligt, jag har inte varit med om det men om man säger att vi går ut och söker en 

sektionschef och så ser då nån kanske inom omsorgsförvaltningen att dom har ett 

rehabärende… en chef som behöver omplaceras eller nått sånt där, då kan det bli så att man 

stoppar den utannonseringen (A.G)  

 

Sandstedt m.fl. (2003) påtalar att något av det första som man ska börja med i 

rekryteringsprocessen är att ställa sig frågan om det ska vara en intern eller extern 

rekryteringsprocess.  

 

5.2. Försäkringskassan 
 
Enligt Försäkringskassans hemsida så administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i 

socialförsäkringen. Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet och 

gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Försäkringskassan har 16 000 medarbetare och 

det finns i dagsläget ca 330 försäkringskontor. Försäkringskassan samordnar även 

rehabiliteringsverksamheten och lyder under lagen om allmän försäkring. Försäkringskassan 

får inte fatta andra beslut än vad som ges stöd av denna lag. Riksförsäkringsverket allmänna 

råd har en stor betydelse för arbetet inom kassorna (Danermark & Kullberg 1999). 

 

Tema 1. Inre kvaliteter såsom personliga egenskaper, social kompetens, 

personkemi och ledarstilar. 

  

På frågan om vilka personliga egenskaper som efterfrågas att en chef bör ha i samband med 

rekryteringsprocessen fick vi följande svar. Arbetsgivaren säger att när det gäller 

enhetschefen:  
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så tror jag inte att man fokuserar på helhet så mycket där om man tittar på kompetensprofilen så 

handlar det mer om den nära chefen, inspirera och ha god och nära kontakt med medarbetarna, 

följa upp arbetet kunna coacha, motivera, då är det mer dem egenskaperna som är som 

betonas… man behöver inte alls vara så försäkringskunnig… inte i alla fall så specialiserad för 

det handlar mer om att kunna coacha, motivera, följa upp, vara tydlig i att kommunicera och att 

den delen då (A.G)  

 

Hagström (1990) anser att det är viktigt att chefen har en viss sakkunnighet inom sitt 

sakområde men betonar att det avgörande för en chefsbefattning är att den tänkta chefen kan 

förväntas utöva ledarskap. Den fackliga företrädaren poängterar ett flertal egenskaper men 

framhäver att empatisk förmåga och personlig mognad är väldigt viktigt. 

empati är väldigt viktigt… Förmåga att lyssna… Och att man kan säga att det är väldigt viktigt 

att man har ett helhetsperspektiv som ledare och att man ser både till individen som sådan men 

samtidigt har en överblick över uppdraget så att man kan leda framåt alltså… att man har tillit, 

att man har en tillit till att människor vill göra sitt bästa (F.F)  

 

Vibits & Eberhard (2004) påpekar att tillit och öppenhet är oerhört viktigt, vad det avser 

ledarskap. Dessutom säger den fackliga företrädaren att humor och prestigelöshet är viktiga 

egenskaper som en chef bör ha. Humor poängteras som en otroligt viktig egenskap hos en 

chef. Dock betonas svårigheten med att vara ledare om den empatiska förmågan saknas. Den 

fackliga företrädaren säger: ”men kan man inte lyssna och känna in och ha empati så och det 

här med helheten och så är det nog svårt att vara ledare och svårt att fungera som ledare”(F.F)  

 

Arbetsledaren påpekar att:  

med personliga egenskaper så handlar det om att ha mod, att våga säga vad man tycker, att 

kunna vara tydlig i olika sammanhang… att ha förmågan att kunna kommunicera ett budskap på 

olika sätt… att kunna ha samtal med olika personer… med svåra frågor och med enkla frågor 

och med… på det stora hela kunna föra en vettig dialog med sina medarbetare är ju jätteviktigt i 

våran verksamhet, det är ju inte maskiner vi styr med det är ju människor, som måste känna sig 

motiverade… personlig mognad är nog också en viktig egenskap (A.G) 

Jacobsen & Thorsvik (2006) menar att den ”gode” ledaren har bra förutsättningar för att 

hantera mycket information och är kunnig på att formulera sig väl. Den ”gode” ledaren har 

även en mycket stark sakkunnighet om organisationens verksamhet och policy. 

 

På frågan om social kompetens så svarar den fackliga företrädaren att:  
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Det är jätteviktigt! Och vad menar man med social kompetens kan man undra, men det är ju det 

här med att liksom, har man med människor att göra. Att vara extrovert, alltså vara utåtriktad. 

Att inte vara rädd för människor utan att våga ge sig på (F.F)  

Arbetsgivaren tycker att det måste finnas social kompetens för att en chef ska lyckas. Man 

lägger stor vikt vid detta och arbetsgivaren likställer det med tydlighet, motivation och 

engagemang. Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver att en ”god” ledare måste vara stark i 

sociala sammanhang, utåtriktad och ha en stark prestationsönskan. 

 

På frågan vilken vikt som läggs vid personkemi vid anställningsintervjuerna svarade 

arbetsgivaren att: 

Det går aldrig att bortse ifrån att det blir en subjektiv bedömning men det är aldrig bara en 

person som intervjuar så de är alltid flera personer och just när det gäller chefsbefattningar så 

gör man de här testerna också för att se till att det blir kvalitetssäkrat då (A.G) 

 

Arbetsgivaren menar också att man måste titta till förtjänst och skicklighet annars har de 

övriga sökande rätt att överklaga. Risken är att om man väljer bort någon med formell 

kompetens för någon som inte har det kan man bli tvungen att anställa båda två som chefer. 

Den fackliga företrädaren säger att:  

Det har varit rätt märkligt, för vi har ju suttit och rekryterat rätt mycket, under lång tid hade vi 

behov av att rekrytera mycket och om det just är det här med personkemi som det handlat om 

eller vad det är som gjort att vi varit rörande ense om i stort sett allt med det andra facket och 

arbetsgivaren om att nej respektive ja… och är det då det här med personkemi eller vad är det? 

(F.F) 

 

På frågan om ifall att man anser att ledarstil är viktigt så svarade den fackliga företrädaren att 

det:  

är så att Försäkringskassan efterfrågar en viss ledarstil just nu eftersom att man har 

omorganiserat. Det är så att man ska klara av att produktionsstyra, du måste liksom vara driven 

och så och då kan man tycka att produktionsstyrning rimmar väldigt illa när man ska jobba med 

väldigt sjuka människor. Och då måste du liksom kunna överbrygga där, du måste kunna… vara 

väldigt tydlig och drivande, resultatfokuserande samtidigt som du då måste vara lyhörd för den 

enskilde medarbetaren (F.F)  



 - 36 -  

Hagstöm (1990) påtalar att på de lägsta chefsnivåerna måste chefen ha ett intresse för 

motivation och produktivitet eftersom mellanchefen förknippas med organisationens service 

och tjänster. Ju högre upp man kommer i chefhierarkin desto mer fokuserar man på 

administrativ skicklighet istället för produktionsprocessen som mellancheferna gör.  

 

Arbetsgivaren anser att en mix av olika ledarstilar är att föredra.  

 jag tror att det är väldigt bra att ha en mix av olika stilar och personligheter och sådär sedan 

gäller det ju att det ska vara anpassat till den situationen och den rollen då… alla har väl sina 

personliga egenskaper som är framträdande på olika sätt… Men jag tror att på nått sätt finns 

det nog plats för alla typer av stilar, det är mer att det ska passa för den gruppen och den 

situationen (A.G) 

 

Nicolaou- Smokovitis (2004) menar att det inte finns någon ledarstil som är bättre eller mer 

effektiv än någon annan. Varje ledare har oftast flera ledarstilar och vid behov kan man även 

lära in en ny ledarstil. 

 

Tema.2 Formella företeelser såsom individuell och formell kompetens, mallar 

och direktiv. 

När det avser den individuella kompetensen så svarar arbetsgivaren att den blivande chefen 

bör ha en högskolekompetens dock inte nödvändigt med någon speciell inriktning. Den 

fackliga företrädaren menar att det krävs högskolekompetens, en examen om 120 poäng och 

gärna med beteendevetenskaplig inriktning:  

Kommer man utifrån, då är det en högskolekompetens och gärna ett par års erfarenhet, 

arbetslivserfarenhet… Gärna ledning men inte helt nödvändigt om man kommer just utifrån men 

alltså men om man ser i praktiken så är det ju dem som har erfarenhet som går först alltså (F.F) 

 

Arbetsgivaren pratar även om att det finns ett önskemål om att det finns chefserfarenheter när 

det gäller avancemang:  

jag skulle tro att man skulle vilja ha cheferfarenhet, när man ska kliva upp och… på en högre 

nivå att man har erfarenhet av chefskap och ledarskap… ja om man säger enhetschefer… som 

är vår första nivå då har man möjlighet om man inte har en formell examen så har man 

möjlighet att bli omplacerad till en annan chefsbefattning på den nivån, på enhetschef och första 

linjens chef för då är man redan bedömd att fungera i den rollen om man fått den befattningen 

för kanske femton år sedan när inte de kraven fanns men ska man söka sig till en högre 

befattning eller en högre position som platschef eller så då måste man ha den formella 

utbildningen, då räcker det inte att man har chefserfarenheten (A.G) 
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Hagström (1990) menar att avancemang inom organisationer ibland sker då framgång på lägre 

chefsnivå uppnåtts resulterar i framgång och andra positioner på högre chefsnivå. 

 

Vi ställde därefter frågan om det finns vissa mallar och direktiv som används vid 

rekryteringen. Den fackliga företrädaren svarar att: 

Man går ju utifrån en kravprofil som man har satt upp alltså, så att man har ju liksom sagt i 

annonsen att de här kriterierna ska uppfyllas och då är det ju dels det här med formell 

kompetens, formell utbildning och det kan ju också vara att man ska ha försäkringskunskap och 

så. (F.F.)  

Arbetsgivaren berättar att det alltid görs ett test i samband med chefsrekrytering där man ser 

till vilka egenskaper som är bra och vilka som kan förbättras. På senare tid finns numera 

platsannonser som är generella för hela landet. 

Tema 3. Rekryteringsförfarandet med rekryteringsprocessen och intern/extern 

rekrytering. 

 

När det gäller rekryteringsprocessen så berättar den fackliga företrädaren att 

Försäkringskassan precis ändrat rutinerna för rekryteringsarbetet. Tidigare satt både 

arbetsgivaren och den fackliga representanten tillsammans vid intervjutillfället till skillnad 

från nu då arbetsgivare och fackliga företrädare intervjuar var för sig. Arbetsgivaren berättar 

att: 

det är ju intervjuförfarandet då förstås, men det görs ju ett urval precis som med alla andra 

rekryteringar utifrån ansökningshandlingar, man tittar ju då på hur väl uppfyller man kraven i 

förhållande till den annonsen som har gått ut och så pockar man ut dem som verkar mest 

intressanta utifrån det då, och intervjuar dem. Säg att man plockar ut fem- sex stycken ur detta 

urvalet så går man vidare med ett par stycken som testas. Så att man får ytterligare… en 

infallsvinkel… eller att man djupdyker lite mer kring dem som man lyft fram eller bedömt som 

mest intressanta (A.G)  

Sandstedt m fl.(2003) påpekar att innan rekryteringsprocessen påbörjas bör man se över 

verksamheten, vilka kompetenser som redan finns i den och vilka kompetenser som kommer 

att behövas i organisationen för att inte fel person anställs.    

Därefter ställde vi frågan till hur man ställer sig till intern och extern rekrytering. Den 

fackliga företrädaren svarade att: 
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man kan säga såhär att vi tycker att det är viktigt att man tillvaratar kunskapen som finns, 

erfarenheten som finns internt men det är inte detsamma att man i varje läge ska välja internt 

utan man måste gå in och titta och pröva, uppfylls det här, finns de här personliga 

egenskaperna, finns förmågan att leda. Det måste ju liksom handla om att man har 

ledarförmåga (F.F.) 

Arbetsgivaren säger att det beror på tillfället, om man väljer att intern eller externrekrytera, 

och att man därför avgör från fall till fall. Men eftersom Försäkringskassan har dragit ner på 

sin verksamhet en hel del, så har man inte gjort några chefsrekryteringar under en lång tid. 

Man brukar vanligtvis undersöka om kompetensen finns internt först innan tjänsten 

utannonseras även om arbetsgivaren inte ställer sig negativ till externrekrytering. Enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2002) ska en ”god” ledare ha egenskaper och karaktär i form av gott 

självförtroende, hög aktivitetsnivå och hög intelligensnivå, då detta kan vara förutsättningar 

för att kunna vara en ”god” ledare.  

 

5.3. Arbetsförmedlingen 

Arbetsmarknadsverket består av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) som är en chefsmyndighet, 

20 länsarbetsnämnder samt ca 325 arbetsförmedlingar. Total arbetar 10 000 personer inom 

Arbetsmarknadsverket. Arbetsförmedlingen måste förhålla sig både till sekretesslag och också 

offentlighetsprincipen.  

  

Tema 1. Inre kvaliteter såsom personliga egenskaper, social kompetens, 

personkemi och ledarstilar. 

 

När vi ställer frågan om vilka personliga egenskaper som Arbetsförmedlingen anser att en 

chef bör ha när man rekryterar någon får vi av arbetsgivaren svaret att viljan att arbeta efter 

den skriftligt dokumenterade målbilden är en av de främsta egenskaperna. Arbetsgivaren tar 

upp att: ”Det handlar om de här tre delarna, att leda verksamhet, att leda medarbetare och att 

företräda och ta ansvar för verksamheten och myndigheten”. (A.G) Tullberg (2003) menar att 

ledarskapet uppstår då någon låter sig ledas och att ledarskapet är en relation mellan ledaren 

och de som bli ledda. 
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Den fackliga företrädaren ser inte till dokumenterade krav utan tycker att personlig mognad, 

reagera med ett lugn, ha ett analytiskt tänkande samt att vara ungefär som en god förälder är 

bland de viktigaste egenskaperna som en blivande chef bör ha. 

 

Arbetsgivaren menar vidare att det gäller att kunna leda medarbetarna, därför anses det att 

chefen ”måste vara engagerad på ett sånt sätt att medarbetarna blir engagerade, jag måste 

kunna hålla en dialog, asså en chef styr ju inte uppifrån och ner utan en chef styr ju på alla 

möjliga håll” (A.G). Hagström (1990) hävdar att det är ett välkänt förhållande att man som 

mellanchef många gånger slits mellan underordnade och överordnade där de övergripande 

målen vad det gäller såväl personal som såväl skilda myndighetsnivåer som ska omsättas i 

konkret handling.  

 

Till skillnad från den fackliga företrädaren poängterar arbetsgivaren att det är av stor vikt att 

kunna följa målbilden och kompetenskraven. Arbetsgivaren påpekar också att egenskaper är 

påverkbara. Arbetsgivaren säger: 

Så det är ju påverkbart men en del av egenskaperna är ju att man vill jobba på det här sättet. 

Att man har det engagemanget och att man vill jobba i en myndighet som jobbar på det sättet… 

Tillbaka med det här med chefer så är det något som vi pratat mycket om… det här med 

coachande chef… för det är ju önskvärt att vi har coachande chefer som kan stå bakom 

medarbetarna och ge en bra dialog och så. (A.G.)  

 

Arbetsgivaren i detta citat menar att en coachande chef är önskvärt och något som denna 

arbetsgivare tycker är viktigt. Dessutom nämns en coachande chef i samband med att chefen 

också ska kunna stå bakom medarbetarna och ge en bra dialog. Vi anser att arbetsgivaren 

förväntar sig att chefen ska ha många olika kvalitéer för att även kunna vara en god ledare. 

Hagström (1990) påpekar att ledarskapet krävs och är en förutsättning för att en organisation 

ska fungera, dessutom finns det i alla grupper olika mål och förväntningar som ska uppfyllas. 

Med detta tror vi som arbetsgivaren att en god dialog med medarbetarna krävs för att deras 

förväntningar ska kunna uppfyllas. 

 

Därefter kommer vi till frågan hur de ser på social kompetens hos chefen, om detta är något 

man tar hänsyn till vid chefsrekryteringen.  Jacobsen och Thorsvik (2002) hävdar att ”goda” 

ledare ofta är engagerade i sin strävan att uppnå inflytande och uppfattas som utåtriktade och 

säkra i sociala situationer.  
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Den fackliga företrädaren är negativ mot begreppet social kompetens, då denne undrar vad 

man egentligen menar med begreppet.  Den fackliga företrädaren resonerar kring begreppet:  

Menar man att man alltid går hem i alla läger och aldrig skapar några konflikter omkring sig. 

Så tror jag att det har misstolkats litegrann, att man tror att det alltid är någon som är pigg och 

glad och alltid ställer upp… men när jag menar social kompetens och när jag försöker lyssna in 

dem egenskaperna då tänker jag på empatisk förmåga, förmågan att kunna se de svårigheter, 

som den enskilde personen som jag möter har, jag tycker också att det handlar om förmågan att 

förklara något som går emot den andre, alltså en pedagogisk förmåga alltså att kunna förklara 

och motivera någon (F.F.)  

 

Även arbetsgivaren är undrande över begreppet men har helt andra definitioner av det:  

JA, det hade varit bra om det hade varit så enkelt om det hade varit ett begrepp men jag vet 

inte… att det står någonstans att såhär är det att ha social kompetens, men i nån mening så 

handlar det om med social kompetens, att kunna mötas, att kunna kommunicera på ett bra sätt, 

på ett vettigt sätt och även kunna förstå vilka sammanhang som jag beter mig på ett visst sätt, att 

jag är flexibel… Att kunna samverka med mina kollegor och kunna vara delaktig i dialoger att 

ta ansvar men det finns ju inte ett begrepp… Men det är väl den här nivån att kunna 

kommunicera och umgås på ett vettigt sätt. Och, och normaliserad kanske (A.G) 

Den fackliga företrädaren betonar också att social kompetens också kan vara att kunna säga 

nej och argumentera för det istället för att alltid säga ja.  

 

Vad det gäller frågan kring om man lägger vikt vid personkemi svarar den fackliga 

företrädaren att:  

 

Jag tror att man lägger mer vikt vid det än vad man är villig att medge, man tror att man tittar 

på formella meriter, man tror att man har ett rättvist jämförelsemönster, men efter bara en kort 

stund med en annan människa, så har vi börjat placera in dem och känna om känns det här bra 

eller känns det inte bra och då vet vi att vi föredrar sådana som liknar oss själva (F.F.) 

 

Arbetsgivaren ger som svar på frågan om personkemi:   

Det beror på vad du menar, då är vi inne igen på det där med social kompetens… och sen det är 

ju klart att vet jag att ni två är hund och katt och söker så försöker ju jag hitta någon annan som 

inte är hund och katt från starten om jag har fler att välja på (A.G.)  

 

Vår uppfattning som vi får är att det verkar som om arbetsgivaren undviker att svara på frågan 

vilket gör att vi anser att vi inte riktigt får något svar på frågan om personkemi. 
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På frågeställningen som handlar om ledarstilens betydelse svarar den fackliga företrädaren 

att: 

jag tror att det är väldigt svårt att… sätta begreppet ledarskapsstil och så kan man ju på nått 

sätt göra några grova indelningar, vilka som delegerar och de som pekar med hela handen som 

extrema… Jag tror att det är en viktig egenskap hos en ledare är att inspirera sina medarbetare 

att få dem att känna sig nöjda med det som de gör, som de gör bra (F.F.) 

 

Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) pekar på att den demokratiske ledaren jämfört med 

den auktoritära ledaren månar om att sina medarbetare får möjlighet att utvecklas och ges 

uppskattning för det arbete som de utför. Även Vibits- Eberhard (2004) påtalar vikten av att 

chefen ska motivera sina medarbetare för att öka deras välmående och välbefinnande på 

arbetsplatsen. 

 

Arbetsgivaren svar på ledarstilens betydelse:  

Jaaa, jag nämnde ju förut det här med coachande ledarskapet, det är ju viktigt och det här att 

man är kan vara tydlig, att man är pedagog, att man är stöttande det är ju den typen av ledare 

som efterfrågas idag. Vi snackade om det här med att vara en auktoritet. Man kan vara det på 

olika sätt… Så du kan ha auktoritet genom att en bra relation och en bra dialog, du kan också 

ha auktoritet genom att du är auktoritär dvs att du styr och ställer och det är ju inte styra och 

ställa chefer som vi letar efter nu för tiden för styra och ställa ska medarbetarna göra.” Då det 

är det vi efterfrågar idag, den coachande, den stödjande, ja alltihop det här som jag sa… 

Resultatinriktad självklart! (A.G.) 

 

Även Lennéer Axelsson och Thylefors(2005) hävdar att den auktoritära ledaren är mindre bra 

för arbetsgruppen eftersom kreativitet, initiativ och självständighet inte uppmuntras. Den 

demokratiske ledarens egenskaper däremot kännetecknas av bl.a. lyhördhet, tillit till 

medarbetarna och personlig mognad. 

  

Tema.2 Formella företeelser såsom individuell och formell kompetens, mallar 

och direktiv. 

  

Därefter frågade vi vad de anser att en chef bör ha för individuell kompetens och får av den 

fackliga företrädaren till svar: 

Vi trycker ju på att, man ska ha en akademisk examen… jag kommer inte ihåg vad vi hade sist 

vid rekrytering, men jag tror att, i och för sig inte så jättehöga krav men om det har varit två 

eller tre års akademisk utbildning (F.F.) 
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Den fackliga företrädarens svar blev kontrastfullt gentemot det svar som arbetsgivaren gav på 

samma fråga som handlar om den individuella kompetensen: 

 Mmmm, man kan ju säg att i vårt verk om du ska bli chef så frågar man alltid efter att det ska 

finnas någon form av ledarerfarenhet… vi har inget formellt krav på att du ska ha en viss 

utbildning eller du ska ha gått en viss kurs eller så… att leda verksamhet handlar ju lite oftare, 

beror ju lite på vilken slags chef du är att vi har olika typer av chefer inom vår verksamhet ... så 

vi har ingen formell utbildningsnivå och säger att du måste ha si och så många poäng på 

högskolenivå utan det avgör man, det brukar stå i annonserna, gärna någon form av 

högskoleutbildning som har anknytning till uppdraget (A.G.) 

 

På frågan om det finns mallar och direktiv som man brukar följa vid rekryteringen säger den 

fackliga företrädaren att så inte är fallet, medan arbetsgivaren menar på att man har målbilden 

(en slags mall gemensam för arbetsförmedlingarna) som man noga följer.  Vi tycker att det är 

var märkligt att de upplever detta på så olika sätt. 

 

Tema 3. Rekryteringsförfarandet med rekryteringsprocessen och intern/extern 

rekrytering. 

 

Efter detta undrar vi över hur rekryteringsprocessen av chefer brukar genomföras. Den 

fackliga företrädaren menar att: 

vad är det för kompetens som vi behöver utifrån en arbetsbeskrivning, en analys utifrån vilken 

funktion det är vi ska ha och utifrån det så utformar man annonsen då va. Sen får man in en hel 

drös med ansökningar och då går man igenom dem och då finns det de kraven som är formella 

meriter, det som man anger att det här måste du ha och de som inte har det de lyfts ju undan… 

Och så kan man se att någon uppfyller mer av de här kraven och någon färre, så det kan ju vara 

en faktor som man tittar på. Det andra är naturligtvis att man läser i det personliga brevet, där 

får man på något vis en magkänsla, vad är detta är det någon som väcker ett intresse, som känns 

intressant, då kan ju det göra att någon kommer med fast de liksom inte har de andra 

faktorerna. Sedan utifrån det, det gör vi lite olika, men när vi anställt arbetsförmedlare, då har 

vi haft sådana assessment, alltså att man kallar ett antal personer och sedan har de en dag på 

sig och under den dagen utsätter man dem för lite olika typer av arbetsuppgifter helt enkelt. Så 

man ger dem samma förutsättningar, utgångslägen helt enkelt, så är man en grupp människor 

som bedömer det här och det brukar då vara nån från de olika facken och sedan chef eller ett 

par chefer (F.F.) 

 

Jacobsen & Thorsvik (2006) menar att när en organisation ska nyrekrytera en medarbetare 

inte ser enbart till den sökandes egenskaper och kompetens utan tyngdvikt läggs även vid hur 
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väl den sökandes personlighet stämmer in i organisationen. Den nyrekryterade socialiseras in i 

verksamheten och blir därmed en del i organisationskulturen. En mellanchef som dock har 

helt motsatta värderingar i förhållande till verksamheten får svårare att socialiseras in vilket 

gör att vederbörande även får svårare att bli rekryterad till verksamheten. 

 

Vi ställde därefter en följdfråga om vem som brukar utföra assessments - seminarierna och 

fick till svar att det gör dem själva. Detta tyckte vi lät lite märkligt eftersom vi anser att det 

finns risk för att det blir en subjektiv bedömning då seminarierna inte genomförs av en 

opartisk part. Vi ställer oss frågan om bedömningen verkligen blir korrekt gjord vid en 

assessment som man genomför själv.  I övrigt tyckte vi att arbetsförmedlingens 

rekryteringsprocess till största del överrensstämde med Sandstedts m.fl. (2003) 

niostegsmodell.  

 

Arbetsgivaren förklarar rekryteringsprocessen enligt följande:  

när vi inte omorganiserar, utan i vanliga fall då brukar man både gå ut internt med 

intresseanmälan så att det blir känt i verket men också externt genom att annonsera i vår egen 

platsbank men också genom att annonsera i någon näraliggande dagstidning där 

chefsrekryteringen ska ske… och sen när vi fått in alla ansökningar, vi måste ju offentliggöra 

alla tjänster så att vi kan ju inte tjuvhålla och fixa utan även om vi rekryterar internt i slutändan 

så måste alla tjänster ha varit utlysta så att alla ska ha kunnat söka på de villkor som man har 

satt upp… då går ju alla ansökningar till personalhandläggaren på Länsarbetsnämnden… och 

sen är det ju Länsarbetsdirektören som är ansvarig för rekryteringen. Och tillsammans då med 

våra länsfackliga representanter så gör man då en gallring… och sen kallas de då till en 

intervju och på den intervjun finns den beslutande chefen och de fackliga representanterna… så 

drar man sina slutsatser tillsammans och sen skriver man ett förord där man föreslår de här 

personerna och sen går det till beslut (A.G.) 

 

Arbetsgivaren betonar även vikten av att den sökande ska ha livserfarenhet och 

arbetslivserfarenhet eftersom arbetet många gånger präglas av arbete med människor i utsatta 

situationer. Arbetsgivaren påtalar att: 

Men när vi rekryterar idag så kräver vi att du ska ha arbetslivserfarenhet några år, för det 

funkar inte att komma från en teoretisk verksamhet när du ska jobba med människor som står 

mitt i levet, det har vi erfarenhet av utan du måste själv då ha upplevt arbetsmarkandens villkor 

för att kunna sitta och vägleda människor på en arbetsförmedling. Vi söker människor med 

någon form av samhällserfarenhet, livserfarenhet (A.G.) 
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Arbetsgivaren berättade att väldigt många anställda börjar sin karriär på golvnivå för att sedan 

stegra sig uppåt i verksamheten. Eftersom ett förord alltid skrivs där det förordas en viss 

person för den utannonserade tjänsten förklarade arbetsgivaren även att man som sökande har 

tre veckor på sig att överklaga beslutet innan den utannonserade tjänsten väl blivit tillsatt i 

praktiken.  

 

När vi undrade hur man ställer sig till gällde extern och intern rekrytering och om det är så att 

en viss tjänst är ”vigd” till en viss person så menade arbetsgivaren på att: 

Ja, man kan ju uttrycka det på olika sätt… men självklart kan det ju vara så att man har starka 

kandidater internt och ofta är de duktiga och har de kunskaper om de något som de externa inte 

har, de har ju kunskaper om arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken och vår kultur. Och 

har de sen även allt det andra också så är de ju starka kandidater och har man dessutom 

erfarenhet av att de på andra nivåer eller på andra kontor har fungerat väl då är det ju 

jättesvårt att komma utifrån som okänd och slå sig in och få jobbet för då har man ju inte den 

meriten (A.G.)    

 

Den fackliga företrädaren beskrev intern och extern rekryteringen enligt följande:   

Intern rekrytering om man ser det ur facklig synvinkel, så kan man säga att vi brukar… ha som 

önskemål att om en tjänst är vakant så ska man först göra det möjligt för dem som redan är 

anställda att söka den även om det innebär att det blir en lucka någon annanstans därför att det 

kan ju finnas någon som sitter och jobbar i kommun X men bor i kommun Xr så blir det en tjänst 

ledig och då kanske den personen är intresserad av att slippa pendla, det har ju med 

personalpolitiken internt att göra, att ge möjlighet för människor att utvecklas och pröva nya 

grejer… så det brukar vara det vanliga att vi säger att vi vill att det först går ut internt… sen är 

det ju positivt med externt att det kommer människor in, därför vi har rätt hög medelålder, 

mycket hög medelålder. Det är låg omsättning på människor här, man stannar väldigt länge så 

man behöver få in nytt friskt blod om man säger så. Inte minst då yngre (F.F.) 

 

5.4.  Analys - jämförelse mellan verksamheterna och arbetsgivare kontra fackliga 

företrädare 

 

I detta avsnitt har vi förändrat vår analys. I stället för att hantera verksamheterna var för sig, 

så gör vi nu en jämförande analys utifrån de teman som framkommit som intressanta att skilja 

ut och som har blivit belysta i tidigare kapitel. Utöver att jämföra verksamheterna har vi på ett 

mer systematiskt sätt försökt att härleda eventuella skillnader och likheter mellan 

arbetsgivarsidan och de fackliga företrädarna sammantaget. Vår reflektion är att vi ser mer 

skillnader inom organisationerna och dess olika roller än organisationerna emellan, vad det 
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gäller åsikter om vad som innebär att vara en ”god” ledare. I vår analys har vi även tagit 

hänsyn till, som vi tidigare har nämnt att de olika verksamheterna styrs och regleras på olika 

vis. Arbetsförmedlingen är en målstyrd verksamhet, medan Försäkringskassan är en 

regelstyrd verksamhet samt Socialförvaltningen som är en behovsstyrd verksamhet. Med 

hänsyn till detta har verksamheterna olika utgångspunkter och därför kan respondenternas 

svar till viss del präglas av organisationstillhörigheten.  

 

Tema 1. Inre kvaliteter såsom personliga egenskaper, social kompetens, 

personkemi och ledarstilar. 

 

En av våra reflektioner är att de fackliga företrädarna även om de inte representerar samma 

fackförbund många gånger har liknande åsikter. Detta gäller även mellan arbetsgivarna. I vår 

studie har vi alltså sett att fackliga företrädare och arbetsgivare trots samma organisation 

ibland har ett skilt synsätt. Ett exempel på detta är svaret vi får kring frågan om vilka 

personliga egenskaper som efterfrågas. Arbetsgivarna svarar här genomgående att det handlar 

om att kunna samverka genom olika fastställda kravprofiler och målbilder. Med kravprofiler 

och målbilder åsyftas de olika mallar och direktiv som organisationerna själva har satt upp 

och följer. Samtliga arbetsgivare påtalar att de använder dessa mallar vid chefsrekryteringen. 

Dessa mallar och direktiv diskuteras mer i tema 2.  

 

Genomgående betonar alla de fackliga företrädarna vikten av mer personliga egenskaper 

såsom personlig mognad, tillit, empatisk förmåga och lyhördhet. Vi tror att eftersom 

arbetsgivare och fackliga företrädare har skilda lojaliteter finns risk för olika åsikter trots 

arbete i samma organisation. Vi har som ovan nämnt att fackförbunden många gånger har 

liknande åsikter, detta kan bero på att man inom förbundet arbetar för att nå vissa mål och 

dessa mål kan vara ganska lika förbunden mellan. Fackförbunden är enligt Schmidt (1997) 

intresseorganisationer och då ska man ta tillvara medlemmarnas intressen. Detta kan göra att 

den information som vi fått av de fackliga respondenterna mer kommer från de beslut som de 

har i sin förening medan arbetsgivaren mer utgick ifrån sina egna åsikter. Fackföreningen har 

företrädare som finns som kontaktmän mellan de anställda och arbetsgivare. Fackligt arbete 

kan därmed till stor del handla om tvister mellan anställda och arbetsgivare vilket innebär att 

fackliga företrädare och arbetsgivare kan ha skilda intressen, vilket vi även såg i vår studie. 
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När det gäller den sociala kompetensen så ställer både de fackliga företrädarna och 

arbetsgivarna sig frågande och kritiska till vad som menas med begreppet social kompetens. 

En del av respondenterna anser att begreppet används otydligt och att det blivit lite av ett 

modeord. Eftersom alla respondenterna har olika definitioner av innebörden i begreppet social 

kompetens konstaterar vi att det faktiskt är ett svårdefinierat begrepp. Social kompetens 

framträder som ett godtyckligt/subjektivt urvalsinstrument bakom vilket man kan dölja 

personliga uppgifter om en person som kan bli föremål för rekrytering. 

 

Kompetensbegreppet är också mycket mer otydligt än det ”gamla” begreppet personlig 

lämplighet som kräver en mer tydlig redovisning av varför personen inte passar. Med social 

kompetens har ett subjektiv positivt urvalskriterium ersatts av ett objektivt negativt 

urvalskriterium. En del respondenter har menat på att social kompetens är mycket viktig och 

då ska det tas med i beaktningen att det är respondenternas subjektiva definition av 

innebörden i begreppet. Genom våra intervjuer har vi kunnat ringa in vad respondenterna 

lägger in i begreppet. Social kompetens är i stort sätt enligt vår tolkning av respondenternas 

svar en blandning av följande: 

• En person som kan lösa svåra konflikter 

• En person som har lätt för att bli omtyckt  

• En person som visar uppskattning  

• En person som finns tillgänglig 

• En person som är målmedveten  

• En person som kan uppvisa kreativitet  

• En person som är lyhörd och kan föra en dialog 

• En person som har en flexibel ledarstil 

 

Det är förstås inte lätt att ge en heltäckande förklaring på vad social kompetens är men den 

sista punkten om flexibelt ledarskap tycker vi är intressant. Vår tolkning av ett flexibelt 

ledarskap menar vi handlar om att kunna anpassa sig till förändringar. De tre verksamheterna 

som vi har studerat förändras ständigt genom att nya medarbetare tillkommer till 

verksamheterna vilket även gör att organisationskulturen blir annorlunda än vad den tidigare 

varit. Men också då lagar och regler ofta förändras i och med regering och politikerskifte. 

Dessa verksamheter är politiskt styrda och är föränderliga då nya politiska beslut ständigt 

tillkommer. Ledaren måste därför i sin tur kunna ta till sig ny information snabbt och kunna 
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anpassa sig till de förändrade omständigheterna. I en förändrande organisation kan det lättare 

synliggöras vem som är en ”god ledare”. Om reglerna ändras så måste ledaren kunna anpassa 

sig till den och samtidigt kunna få med sig sina medarbetare. Petersson (2006) påtalar att 

numera vill man att den offentliga sektorn ska styras som ett företag ur 

organisationssynpunkt. Offentliga sektorn ska därmed mer vara en organisation än en 

förvaltning. Det är troligtvis därför som det är högre krav både på ledaren och på 

organisationen i dagsläget och detta inkluderar även de undersökta verksamheterna eftersom 

dessa tillhör den offentliga sektorn. 

 

De flesta är eniga i att ledarskapet och chefskapet ska bli bra och antagligen är det därför man 

ställer så höga krav på cheferna. Hagström (1990) menar att ett bristfälligt ledarskap kan bidra 

till problem med budgeten, resurser och rekryteringssvårigheter, därför är det viktigt att 

rekryteringen av mellanchefen blir bra. Trots detta är Hagström (1990) och Wahl m.fl. (2001) 

eniga i att ledarskapsbegreppet är svårdefinierat då det är ett mångtydigt begrepp. Eftersom 

även teoretikerna menar att ledarskapsbegreppet är svårtolkat är det inte så konstigt att också 

respondenterna ger splittrade svar kring vad den ”gode” ledaren innebär. 

 

Enligt Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) så är den demokratiske ledaren lyhörd, har 

bred kunskap, visar tillit och mognad samt har en social förmåga. Den demokratiske ledaren 

är den som närmast kommer till det som respondenterna beskriver när de talar om social 

kompetens. Även om Försäkringskassans arbetsgivare påtalade att vara den demokratiske 

ledaren inte alltid är möjligt, då man inte alltid kan lyssna in allas åsikter och ta ett beslut som 

alla delar. Ibland händer det att man som mellanchef måste ta de obekväma besluten som inte 

alla medarbetare är eniga i. 

 

På frågan om vilken vikt som läggs vid personkemi så fick vi väldigt skilda svar mellan alla 

respondenterna. Socialförvaltningens arbetsgivare menar att det optimala är att försöka att 

rekrytera olika personer med skilda personligheter. Anledningen till detta diskuteras inte 

ingående av Socialförvaltningen, men vi tror att man inom verksamheten hoppas på en 

mångsidig organisation fylld av olika personligheter som kompletterar varandra. Det skulle 

även kunna vara så att istället för att finna personligheter som kompletterar varandra kan det 

vara för att undvika att organisationskulturen blir så stark att den blir omöjlig att förändra. 

Dock har Socialförvaltningen påtalat att man gärna ser internrekrytering och detta kan även 

bero på att man vill stärka organisationskulturen.  
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Organisationskulturen handlar om på det sätt som de som arbetar i organisationen bearbetar 

intryck och erfarenheter. Organisationskulturen fungerar bara så länge alla anser att den är 

riktig. Om någon nyrekryteras så lär man in det sätt som finns att tänka på i organisationen in 

till den nyanställde och därmed socialiseras personen in i gruppen. Men en nyanställd kan 

också ta med sig värderingar in i organisationen. Värderingar och normer i organisationen 

visar hur en organisation förändras och upprätthålls. När man rekryterar en ny person in i 

verksamheten tittar man till stor del på hur personen platsar i organisationen och inte bara på 

kvalifikationer. Detta beror på att den nyrekryterade kan ha med sig värderingar från 

omvärlden som man inte vill ha i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2006). I och med att 

man ser till värderingar hos en person som ska rekryteras tror vi att man vill undvika 

konflikter i så hög grad som möjligt. Om organisationens värderingar i hög grad skiljer sig 

från den nyrekryterade kommer troligtvis konflikter uppstå och dessa kan endast lösas om 

man kan enas i vissa värderingar och normer. Det verkar vara så att personlighet och synsätt 

är viktigare än kompetens även om våra respondenter menar att man inte kan bortse från 

kompetens för då kommer de som söker tjänsten med högre kompetens än den som får 

tjänsten att överklaga vilket resulterar i att man kan riskera att hamna med två mellanchefer 

när man i själva verket endast vill ha en. 

 

Den fackliga företrädaren anser att det är svårt att bedöma personkemi eftersom 

anställningsintervjun är en konstlad situation. Den fackliga företrädaren på 

Arbetsförmedlingen säger å sin sida att man nog lägger mer vikt vid det än vad man vill 

medge, vilket vi tror kan bero på att man anser detta vara ett känsligt område. Dessutom tror 

den fackliga företrädaren att man väljer den personlighet vid rekryteringen som stämmer bäst 

överens med sig själv. Detta tolkar vi som att den fackliga företrädaren menar att personkemi 

är en viktig del vid chefsrekryteringen. Det kan alltså vara så att verksamheterna söker en 

person med ”rätt” personkemi. Eftersom det är en mellanchef som man i detta fall söker kan 

det vara så att arbetsgivarna vill upprätthålla den organisationskultur som redan finns i 

verksamheten och därför inte vill ha någon med ”fel” personkemi. Det kan vid första 

anblicken vara svårt att särskilja ”rätt” personkemi och värderingar. Om man rekryterar en ny 

mellanchef som har helt andra värderingar än övriga i organisationen kan konflikter uppstå. 

Genom att man har gemensamma värderingar i organisationen så uppstår färre konflikter 

vilket skapar gränser för det beteendet som individerna i organisationen har (Paarlberg och 

Perry, 2007). 
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En fundering som vi gör kring det som den fackliga företrädare säger angående att man väljer 

någon som passar den egna personligheten menar vi inte stämmer överrens med tidigare 

teorier angående rekrytering. Om det nu är så att man lägger stor vikt vid personkemi så 

stämmer det inte riktigt med vad Sandstedt m.fl. (2003) niostegsmodell beskiver. Tidigare har 

vi sett att respondenterna har förklarat rekryteringsprocessen på ett liknande sätt som 

Sandstedt m.fl. (2003), men här visas det tydligt att personkemi som inte finns med i 

modellen även är en viktig aspekt. Kan det då vara så att man tänker på vem man själv passar 

bäst ihop med och inte organisationens bästa? Respondenterna säger att man följer en viss 

rekryteringsprocess men att personkemi som inte finns med i denna process ändå är något 

som är viktigt. Arbetsgivaren inom Arbetsförmedlingen ger istället ett svar på frågan och 

säger att man inte väljer två olikheter, med arbetsgivarens egna ord ”man väljer alltså inte 

hund och katt”. Det verkar som att arbetsgivaren här mer pratar om medarbetarperspektivet än 

om chefsrekryteringen. En rimlig tolkning är att arbetsgivaren inte väljer någon som denne 

tror inte passar ihop med den övriga arbetsgruppen.  

 

Arbetsgivaren på Försäkringskassan säger att det alltid läggs en liten vikt vid personkemi men 

att det görs vissa tester vid rekryteringen för att undvika subjektiva bedömningar i så hög grad 

som möjligt. Försäkringskassan gör ett test vid intervjun som man kallat de sökande till, detta 

gäller chefspositionerna. Detta test görs för att undvika subjektiva bedömningar men ger 

också en möjlighet att se vilka goda egenskaper en person har samt vilka förbättringsområden 

individen bör arbeta med. Den fackliga företrädaren på Försäkringskassan påpekar att man 

alltid har varit ense om vem som ska rekryteras till tjänsten men är frågande till om detta har 

med personkemi att göra eller inte. Det skulle kunna vara så att inställningen till personkemin 

förändras under anställningsintervjun, då den sökande kanske inte riktigt är sig själv. Man 

kanske iklär sig en annan roll än den man egentligen har vid anställningsintervjun för att 

bättre passa in i organisationen och då kanske det inte längre handlar om personkemi. Då 

kanske det mer handlar om hur duktig man är som sökande att avläsa vilket som önskas i just 

den här organisationen. Idag arbetar man väldigt mycket i grupp och när man ska rekrytera en 

ny medarbetare måste man tänka på samspelet med gruppen.  

 

En reflektion vi gör när det gäller personkemi är att övervägande respondenter lägger stor vikt 

vid personkemi, medvetet eller omedvetet. Vi kan inte veta om personkemin sker omedvetet, 

dock kan vi i vår studie se att det till stor del spelar in vid rekryteringen. Vi har tidigare 

påpekat att vi inte haft så direkt etiska och känsliga frågor eftersom frågeställningarna är 
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organisationsbundna och därför inte är av personlig karaktär. En analys som vi gör är att 

denna fråga kring personkemi ändå blir personlig och därmed etiskt känslig. Vi misstänker att 

detta resulterar i att vi får så pass skilda och varierande svar på frågan. Vår uppfattning är 

ändock att det är ärliga och uppriktiga svar som ges. Vi har även funderat över att många 

gånger i platsannonser skrivs att det läggs stor vikt vid personlig lämplighet och enligt vår 

uppfattning så kan detta likställas med personkemi.  

 

När det gäller ledarstilar så omnämner samtliga respondenter innebörden av att ha en 

auktoritär ledare i verksamheten. Detta omnämns dock inte i någon positiv mening därför att 

många ser det som en ”peka med hela handen” ledarstil. Arbetsgivaren på Socialförvaltningen 

föredrar en processinriktad ledarstil där denne menar att det viktigaste är att man har med sig 

personalen. Den fackliga företrädaren på Socialförvaltningen föredrar en demokratisk ledare 

som inte är rädd för att ta beslut och menar även att den demokratiska ledaren hör ihop med 

samverkan. Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) anser att man ska ta verksamhetens bästa 

i beaktning när beslut ska fattas och det egna behovet av att vara populär hos medarbetarna 

ska inte vara det primära. Även vi anser att det är viktigt att en ledare måste kunna ta beslut 

men samtidigt vara positiv i bemötandet med din personal. Vi har beskrivit flera ledarstilar 

som omfattar både tuffa beslutstaganden och personalvård. Efter de svar som respondenterna 

gett så är vår tolkning av den demokratiske ledaren att detta är en rättvis ledare. 

 

Arbetsförmedlingens arbetsgivare ser gärna att det ska vara en resultatinriktad ledarstil och i 

detta inkluderas även ett coachande och stödjande ledarskap. Denna ledarstil som 

arbetsförmedlingens arbetsgivare efterfrågar är dock ingen ledarstil som vi berört och 

redovisat i teoriavsnittet. Anledningen till att vi inte gjort detta ligger till grund i de svar som 

vi fått och vi misstänker att det endast är Arbetsförmedlingen som efterfrågar en 

resultatinriktad ledarstil av de verksamheter som vi valt att studera.  Den fackliga företrädaren 

på Arbetsförmedlingen betonar liksom arbetsgivaren det coachande ledarskapet och säger 

också att chefen ska vara tydlig och stöttande. Arbetsgivaren på Försäkringskassan anser att 

chefen ska ha en blandning av många olika ledarstilar då endast en ledarstil inte är att föredra 

framför någon annan. Detta är något som Nicolaou- Smokovitis (2004) påpekar genom att 

hävda att ingen ledarstil är att föredra framför någon annan ledarstil. Dessutom kan man lära 

in en ny ledarskapsstil vid behov.  
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Ett önskemål från Försäkringskassans arbetsgivare är att man önskar en mångsidig ledare. Vi 

tror därför att ledaren måste kunna anpassa sig till olika situationer, att kunna ta en roll som 

passar för rätt tillfälle. I förhållande till detta så anser den fackliga företrädaren att en 

produktionsstyrd ledare är viktigt och att man även ska vara tydlig, resultatfokuserad och 

lyhörd. Vi ser här att det finns flera skillnader och likheter mellan respondenternas svar. Vår 

tolkning är att respondenterna använder olika benämningar på innebörden i begreppen fastän 

de egentligen åsyftar samma företeelser. 

 

Tema 2. Formella företeelser såsom individuell och formell kompetens, mallar 

och direktiv. 

 

Vad det gäller den individuella och formella kompetensen så är i stort sett samtliga 

respondenter ense om att det krävs någon form av akademisk utbildning för en chefsposition. 

Undantaget som skiljer sig är arbetsgivaren på Arbetsförmedlingen som till skillnad från de 

övriga respondenterna istället betonade vikten av arbetslivserfarenhet och livserfarenhet 

framför en akademisk utbildning. Detta har vi reflekterat över eftersom Arbetsförmedlingen 

enligt oss är en verksamhet som borde uppmuntra till vidareutbildning t.ex. i form av 

högskolestudier. Vår tolkning är att stor fokus läggs på kompetens oavsett om det är en 

akademisk kompetens eller kompetens i form av arbetslivserfarenhet. Fördelen med att ha 

arbetslivserfarenhet är att personen har varit delaktig i något som liknar det arbete som ska 

uträttas. Dock är den teoretiska kompetensen enligt oss viktig för att knyta an det praktiska 

arbetet till något konkret teoretiskt. Wolmesjö (2005) påtalar att kompetensbegreppet är 

komplext och det är två begrepp som man brukar tala om. Den individuella kompetensen som 

handlar om personliga sociala faktorer och den andra organisationskompetensen som handlar 

om värderingar och normer samt alla medarbetarnas individuella kompetenser sammantaget. 

 

På frågan om det finns några mallar och direktiv som brukar användas och tillämpas i 

rekryteringsprocessen berättar i stort sett alla respondenterna att det finns olika måldokument 

och kravprofiler som används när chefer ska rekryteras. Arbetsgivaren på Socialförvaltningen 

berättar att man använder sig av en kravprofil som fastställs tillsammans med arbetsgivare och 

fackliga företrädare. Även på Försäkringskassan använder man en kravprofil men där 

använder man sig även av olika personlighetstester för att fastställa vad som är bra eller 

mindre bra hos den sökande. Arbetsförmedlingen tillämpar ett måldokument som är ett 

nationellt sammanställt dokument där det redogörs för vad som gäller vid en chefsrekrytering. 
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Tema 3. Rekryteringsförfarandet med rekryteringsprocessen och intern/extern 

rekrytering. 

 

När det avser rekryteringsprocessen så anser vi att de tre verksamheternas rekryteringsprocess 

i hög grad påminner om Sandstedts m.fl (2003) niostegsmodell. Dock finns det skillnader 

mellan de tre verksamheterna när det avser rekryteringsprocessen. Försäkringskassan 

använder sig av ett slags personlighetstest för att klarlägga vilka egenskaper och 

personligheter som den sökande besitter. Syftet med personlighetstestet är att fastställa vad 

som är bra samt vad som behöver förbättras. Denna metod och tillvägagångssätt är 

Försäkringskassan ensamma om att tillämpa. Både Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan brukar använda assessment-seminarier men skillnaden är att utomstående 

rekryteringsföretag genomför dessa på Försäkringskassan medan Arbetsförmedlingen 

genomför sina seminarier själva. En reflektion som vi gör är om det verkligen blir en opartisk 

och objektiv bedömning på Arbetsförmedlingen då det är de själva som genomför 

seminarierna. Vi menar att med ett utomstående rekryteringsföretag är chansen större att 

subjektiva bedömningar utesluts. Om verksamheten gör det själv är troligtvis risken större att 

man väljer chefer på samma sätt som man ”alltid gjort”. 

 

Ingen av de tre verksamheterna berättade att någon större vikt lades vid 

medarbetareperspektivet eftersom man menade på att det är de fackliga företrädarna som 

representerar medarbetarna. Den fackliga företrädaren på Arbetsförmedlingen ansåg att det 

rentav kunde bli negativt att ta hänsyn till medarbetaraspekten eftersom att det då kunde bli 

godtyckligt i form av personkemi och personligt tyckande. Socialförvaltningens fackliga 

företrädare var den enda som berättade att tilltänkta chefer fick träffa personalgrupperna och 

att de fackliga företrädarna därefter inhämtade synpunkter och åsikter från medarbetarna, 

detta påverkade dock inte beslutet till chefstjänsten i någon större utsträckning.  

 

Enligt Hagström (1990) så kan man på ett formellt plan välja en ledare men det är de 

underställda som bestämmer om ledaren blir accepterad eller inte. Därför kanske 

medarbetarnas röster borde bli hörda vid mellanchefsrekryteringen, annars kanske det blir 

komplicerat för chefen att uppnå önskvärda resultat. Vi vill här även knyta an till vad den 

fackliga företrädaren talade om angående personkemi. Genom informationen som vi fått fick 

vi en uppfattning om att allt hade gått propert till i rekryteringsprocessen. Men man kan inte 

undgå att tänka på alla som har gått igenom en rekryteringsprocess och inte fått jobbet kanske 
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just för att de inte hade den personkemi som passade.  Tullberg (2003) påtalar att ledarskapet 

handlar om den relation som finns mellan de ledda och de som leder dem. Ledarskapet blir 

därför ett resultat av de leddas krav och förväntningar. 

 

På frågan om hur man såg på intern och extern rekrytering visade det sig att de tre 

verksamheterna var ganska eniga om att man först gärna ser till om tillräckliga kunskaper och 

kompetenser finns internt inom respektive verksamhet innan man väljer att rekrytera externt. 

En del ansåg att det ska göras en bedömning från fall till fall och menar därmed att det ibland 

kan vara bra med externrekrytering också. Vid såväl Socialförvaltningens som såväl 

Försäkringskassans omorganisationer så har man försökt att rekrytera cheferna internt inom 

den egna organisationen.  

 

Socialförvaltningens arbetsgivare påpekade att man gärna har velat internrekrytera chefer men 

att det många gånger har varit svårt och komplicerat eftersom det är ett kvinnodominerat yrke 

och att kvinnor inte alltid söker sig till chefspositionerna. Detta misstänker vi håller på att 

förändras eftersom det har blivit så upplyst och omdiskuterat att chefspositionerna ofta är 

mansdominerande, dock tror vi att det finns ett osynligt ”glastak” (Kanter, 1977) även inom 

den offentliga verksamheten som hindrar kvinnorna att nå de högsta positionerna i 

organisationen. Forskning tycks också visa på att män i mindre utsträckning är intresserade av 

chefspositioner i de kvinnodominerade sociala yrkena utan istället söker autonomi och egna 

nischer (Kullberg 2006). Arbetsgivaren på Arbetsförmedlingen påpekade även att det är svårt 

för en utomstående att komma in i verksamheten utifrån eftersom de redan befintligt anställda 

intresserade, sökande har en större kännedom och kunskap om hur verksamheten fungerar. 
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6. SLUTDISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

Denna c-uppsats har handlat om ledarskap och chefskap och vad som efterfrågas av en ”god” 

ledare i de tre offentliga verksamheterna, Socialförvaltningen, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Vi har därefter gjort våra temaindelningar. Vårt första tema har handlat 

om inre kvaliteter såsom personliga egenskaper, social kompetens, ledarskap och personkemi. 

Det andra temat har avhandlat formella företeelser såsom individuell och formell kompetens 

samt mallar och direktiv. Det tredje temat har omfattat rekryteringsprocessen med vilka som 

deltar i den samt intern och extern rekrytering. De olika välfärdsförvaltningarna förväntas 

samarbeta vilket kan ha påverkat att vi fått liknande svar från arbetsgivarna. Dock kan 

skillnader mellan dem bero på deras inbördes olika utgångspunkter. 

 

I denna studie har vi intervjuat såväl en facklig företrädare som såväl en arbetsgivare inom 

respektive organisation som är ansvariga för just chefsrekryteringen. Vi har som tidigare 

nämnt särskiljt på innebörden i begreppen ledarskap och chefskap samt formellt och 

informellt ledarskap. Hagström (1990) menar att det formella ledarskapet medför vissa 

befogenheter och detta kan liknas med chefskapet. Den informella ledaren leder gruppen och 

är en slags vägvisare och har därmed en mer psykologisk funktion.  Vår tolkning är att det 

informella sammanknyts med ledarskap medan formella sammanknyts med chefskapet. Med 

det som vi avser som formellt chefskap menar respondenterna utgörs av ett ledarskap där 

kraven och förväntningarna är att man kan arbeta lösningsfokuserat och resultatinriktat. 

Respondenterna påtalar även vikten av kommunikation med medarbetarna, vilket vi knyter till 

det informella ledarskapet. Wolmesjö (2005) påtalar att ledarskapet utgår ifrån ett 

kommunikationsperspektiv medan chefskapet utgår från ett effektivitetsperspektiv. 

 

Vår studie har belyst att det finns skillnader på synsätt inom organisationerna när det gäller 

såväl de fackligas som arbetsgivarnas perspektiv. Det framgår att arbetsgivaren inom dessa 

undersökta organisationer lägger en stor vikt vid mallar och direktiv även angående när det 

gäller personliga egenskaper medan de fackliga företrädarna mer valde att definiera och 

förklara med egna ord vad de åsyftade med de olika begreppen.  

 

En frågeställning som väckts inför eventuella fortsatta studier är varför inte samverkan i större 

utsträckning finns mellan de tre verksamheterna (Socialförvaltningen, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen), då detta enligt oss troligtvis skulle kunna underlätta för medborgarna. 

En annan fråga är om detta beror på att de har så skilda organisationskulturerna i 
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verksamheterna eller om det beror på andra faktorer? Jacobsen & Thorsvik (2006) hävdar att 

om organisationskulturen är stark så handlar och agerar de anställda efter verksamhetens 

kultur och därmed behöver inte ledaren kontrollera dem. I och med organisationskulturen tar 

de anställda som blivit socialiserade in i verksamheten vissa normer för givna och detta anser 

vi kan problematisera samverkan eftersom organisationskulturen är så stark. Detta tror vi gör 

att medarbetarna i en viss organisation får svårigheter att sätta sig in i andra verksamheters 

organisationskulturer och synsätt. Vi anser att detta påverkar negativt på samverkan mellan 

organisationerna. 

 

En annan aspekt som vi tar med i vår slutsats är som vi tidigare nämnt att de tre 

välfärdsförvaltningarna styrs av olika regler och direktiv och detta kan påverka det resultat vi 

fått. Verksamheternas olika utgångspunkter som att den ena verksamheten är resultatinriktad 

ska ställas och jämföras gentemot andra verksamheter som är behovsstyrda eller målstyrda. 

Detta har vi tagit i beaktande då vi har presenterat våra resultat.  En annan fråga som även 

dyker upp är om det är organisationskulturen som är ett hinder eller om det rentav är en 

kommunkultur som ligger till stoppkloss för samarbete mellan organisationerna. Denna 

frågeställning får dock avhandlas i en annan framtida studie.  

 

Vår studie har genomförts på mellanchefsnivå och vi har därmed egentligen enbart berört vad 

som krävs av en chef i ett ovanifrånperspektiv när det gäller inre kvaliteter och formella 

företeelser. Med detta i beaktande kan vi endast säga något om vad som förväntas av den 

”gode” ledaren utifrån ett ovanifrånperspektiv och inom dessa organisationer, vi kan därmed 

alltså inte säga något om vad medarbetare eller brukare har för önskemål på en god ledare. 

Wolmesjö (2005) pekar på att första linjens chefer som vi likställer med mellanchefer ofta 

hamnar mellan överordnade chefer och medarbetare, vilket gör att mellanchefen ställs mellan 

effektivitet och besparingar kontra kommunikation och medbestämmande. Det kan därmed bli 

en lojalitetskonflikt eftersom mellanchefen ska ta hänsyn till såväl ovanifrånperspektivet som 

underifrånperspektivet.  Det syns tydligt i vår studie att båda dessa önskemål finns, en del av 

respondenterna påpekar vikten av kommunikation men också effektivitet. Medbestämmande 

är ett begrepp som vi inte fått några kommentarer kring, detta kan bero på som nämnts 

tidigare att vi har ett ovanifrånperspektiv. Om vi hade tillfrågat medarbetarna kanske det hade 

varit ett begrepp som hade använts. 
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Låt oss summera våra mest betydelsefulla resultat som vi kommit fram till i vår genomförda 

studie. En av våra största slutsatser av resultatet som vi gör är att de fackliga företrädarna 

överlag har mer liknande åsikter med varandra än vad de har med sina respektive arbetsgivare 

i den egna organisationen. Exempel som kan nämnas på detta är önskemål av personliga 

egenskaper och formella kompetenser som efterfrågas i rekryteringsprocessen. Ett av de mest 

överraskande resultaten var att arbetsgivare och facklig företrädare på Arbetsförmedlingen 

gav så motsägelsefulla svar på frågeställningen som handlade om individuell och formell 

kompetens där denna ena parten ansåg att högskolekompetens är ett krav medan den andra 

hävdade att det har mindre betydelse. Detta var för oss förvånande för oss med tanke på 

organisationskulturen, vi hade förväntat oss fler likvärdiga svar från den fackliga företrädaren 

respektive arbetsgivaren från varje verksamhet. Vår reflektion här är att organisationskulturen 

i form av värderingar och normer inte var så starka i dessa verksamheter vad det gäller våra 

frågeställningar. I dessa verksamheter verkar organisationskulturen vad det gäller de fackliga 

föreningarna vara starkare än verksamheterna inbördes. 

 

Ytterligare något som vi uppmärksammat i vår studie är att man tror att man följer en 

rekryteringsprocess som vi jämställt med Sandstedt.fl. (2003) nio-stegsmodell men i 

resultaten visade det sig att mycket vikt även läggs vid personkemi vilket avviker från vad 

man säger att man gör och vad man faktiskt gör i praktiken.  

 

Vår reflektion av resultatet är att arbetsgivarna mer noggrant följer mallar och direktiv vid 

chefsrekrytering än vad de fackliga företrädarna gör. Vi har tidigare redovisat att vi funnit 

störst skillnader mellan arbetsgivare och fackliga företrädare inom den egna organisationen än 

vad vi funnit organisationerna emellan. En skillnad som vi kan se mellan organisationerna är 

att Socialförvaltningen betonar samverkan i högre grad än vad de andra organisationerna gör. 

Med samverkan i Socialförvaltningen åsyftas den samverkan som omfattar medarbetare och 

chef. Försäkringskassan skiljer sig på punkten vad det gäller rekryteringsprocessen eftersom 

de genomför speciella tester för att kartlägga personligheter och egenskaper för att därmed 

försäkra sig om att det blir den mest lämpliga kandidaten som får tjänsten. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genomför till skillnad från Socialförvaltningen 

s.k. assessments -seminarier som ska ligga till grund och underlätta rekryteringsarbetet. 

Skillnaden ligger dock i att Försäkringskassan genomför sina seminarier med hjälp av en 

utomstående part, ett rekryteringsföretag medan Arbetsförmedlingen genomför de själva. 
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En annan slutsats som vi gör är att alla organisationer efterfrågar en ledarstil som mer lutar åt 

det demokratiska hållet än mot det auktoritära. Samtliga respondenter påpekar att chefen ska 

kunna fatta beslut och vara den som bestämmer. Att vara auktoritär är inte detsamma som att 

ha auktoritet eftersom auktoritet erhåller ledaren genom medarbetarnas acceptans. 
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8. BILAGA 1. Intervjuguide 

Tema 1 
 

• Vilka personliga egenskaper anser ni att en chef bör ha när ni rekryterar någon? Kan 
du definiera begreppen? 

 
• Hur ställer ni er till social kompetens? 

 
• Vilken vikt lägger ni vid personkemi vid anställningsintervjuerna? 

 
• Är ledarstil viktigt och vad är bra för att vara ledare i er verksamhet? 
 

Tema 2 
 
• Vilken individuell och formell kompetens efterfrågar ni hos en blivande chef? Kan du 

definiera? 
 
• Finns det vissa mallar och direktiv som ni brukar följa? Är dessa tillgängliga för oss? 

 
Tema 3 
 

• Hur brukar rekryteringsprocessen genomföras? 
 
 

• Vilka mer än du sitter med vid rekryteringsprocessen? Ev. utvecklar vi 
medarbetareaspekten? 

 
 

• Hur ställer ni er till intern och extern rekrytering? 
 

 
 


