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1. Inledning 

Att rekrytera chefer är ingen lätt uppgift, och det sägs att det inte blivit lättare. Ämnet 

väckte vår, och förhoppningsvis väcker er, nyfikenhet genom en ledarkolumn i en 

ledarskapstidning, vilken kommer inleda uppsatsens bakgrund. Bakgrunden kommer ge 

en beskrivning till organisationers förändringsbehov och de förändrade förutsättningar 

som identifierats vid chefsrekrytering. Problemdiskussionen problematiserar de 

förändrade förutsättningarna ytterligare, vilket sedan mynnar ut i de frågeställningar 

studien avser besvara samt dess syfte.  

 

1.1. Bakgrund 

I en inledande ledarkolumn uttrycker chefredaktören till tidningen Personal & 

Ledarskap att “Chefer börjar bli bristvara” (Ambjörn, 2013:3). Bakom uttalandet 

ligger ett undersökningsresultat som visar att chefsvakanser inte möter samma 

tillströmning av ansökningar som det tidigare gjort. Enligt de uppgifter som Ambjörn 

(2013) förmedlar har antalet ansökningar per utannonserad chefspost halverats från 

2009 till 2011.   

 

Anledningarna till att chefstjänster möter färre ansökningar kan vara flera. En av dem 

sägs vara att det sker ett generationsskifte på arbetsmarknaden (Ambjörn, 2013). Enligt 

Blomqvist & Röding (2010) består problematiken i att det till antalet är fler personer 

som lämnar än som stiger in på arbetsmarknaden. Påståendet kan stärkas av uppgifter 

från Statistiska Centralbyrån (SCB) där befolkningsstatistik visar på samma förhållande 

(SCB, 2012). Att gruppen som går in på arbetsmarknaden är färre än de som går ut 

påverkar arbetsmarknaden då personer i arbetsför ålder blir färre. Det här kan påverka 

möjligheterna att tillsätta chefspositioner då 40 procent av Sveriges chefer kommer gå i 

pension inom loppet av tio år, enligt Blomqvist & Röding (2010).  

 

En annan orsak till det minskade antalet ansökningar till chefstjänster är att de personer 

som ska ersätta pensionsgruppen inte ser chefsyrket som lika eftersträvansvärt som 

tidigare (Ambjörn, 2013). Intresset för chefspositioner har avtagit och en anledning till 

det uppges vara att de arbetsuppgifter som innefattas i ett chefskap inte längre lockar 

arbetssökande. Drygt 4000 personer mellan 18 och 35 år i Norden blev i en 
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undersökning tillfrågade om deras uppfattning kring chefsyrket (Ledarnas 

chefsbarometer 2012). De som uttryckte en motvilja till att anta en chefsroll förklarade 

att deras inställning berodde på att en chef alltid måste vara tillgänglig, ha 

personalansvar och lägga ner mycket tid på arbetet. Det skrämmer också de tillfrågade 

att behöva säga upp personal, ha svåra medarbetarsamtal samt att ha ansvar för 

administrativa uppgifter och budget. Faktorer som skulle få undersökspersonerna att 

omvärdera sin negativitet till att anta ett chefsjobb är arbetslivserfarenhet, att dela rollen 

med någon annan samt att få stöd och rätt förutsättningar (Ledarnas chefsbarometer, 

2012). Den yngre generationen på arbetsmarknaden har ett annat förhållningssätt till 

arbetslivet i stort. Chefskapet och den auktoritet som följer är inte längre 

eftersträvansvärt, arbetsrollen är inte det centrala i livet (Dorsey, 2010). Det minskade 

antalet ansökningar till chefstjänster beror alltså på att de som befinner sig på 

arbetsmarknaden inte är intresserade av chefsyrket i lika stor grad som generationen 

som går i pension.  

 

Om urvalet till ansökningarna minskar kan det antas att möjligheten att hitta rätt person 

för organisationen försvåras. För att en organisation ska vara konkurrenskraftig är det 

viktigt att fylla den med nödvändiga resurser, där organisationens mänskliga resurser 

har en avgörande och ytterst betydelsefull roll (Eriksson-Zetterquist, et. al, 2011). Det 

ligger ett stort värde i att hitta de personer som passar företaget för att säkerställa kvalité 

och organisationens fortlevnad (Millmore, et. al, 2007). Att individen är rätt för 

organisationen är extra viktigt när det kommer till rekrytering av chef eller ledare 

(Brixeman, 2011). Personer med den befattningen ska kunna leda organisationen i rätt 

riktning mot uppsatta mål och enligt gemensamma visioner. Att rekrytera rätt ledare 

eller chef blir därmed en vital del för att organisationen ska fortleva. Det bör dock 

poängteras att organisationen och arbetet även måste passa personen som söker tjänsten 

(Cooper, et. al, 2003), matchningen bör ses utifrån bägge parter.   

 

1.2. Problemdiskussion 

Det minskade antalet ansökningar till chefstjänster är ett alarmerande problem. Det 

finns många chefer som är äldre och därmed går i pension inom en snar framtid, 

samtidigt som de personer som befinner sig på arbetsmarknaden inte är villiga att söka 

tjänsterna. En chef kan ses som organisationens vägvisare, den nya chefstillsättningen 

blir därför särskilt viktig. När ansökningarna är få försvåras möjligheten att tillgodose 
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organisationen med nödvändiga resurser. Det minskade antalet ansökningar till 

chefstjänster väcker frågor kring hur organisationer upplever och hanterar 

problematiken. Har organisationer upplevt det som just beskrivits, och hur upplever 

dem det i så fall? Hanteras det på något sätt, och i så fall hur? Frågorna innefattas i de 

två första forskningsfrågorna tillhörande aktuell studie. Hur de upplever 

arbetsmarknadens intresse för chefsvakanserna kan tänkas vara avgörande för om, och 

hur, de väljer att hantera det. Det kan möjligtvis finnas olika vägar att hantera det på, 

alternativt att de inte har upplevt problematiken och därmed inte hanterar det alls.  

 

En rekrytering börjar ofta med att göra en arbetsanalys, därefter beskrivs personen och 

de kvalifikationer som fordras (Carroll, et. al, 1999). När organisationen tagit fram en 

profil kan antingen en intern eller en extern rekrytering ske. Om organisationen vill ha 

en extern person för tjänsten blir nästa steg vanligtvis att annonsera (Carroll et. al, 

1999). Efter ansökningstiden sker en gallring mellan ansökningarna som sedan ska 

resultera i att rätt person får jobbet (Cooper, et. al, 2003). Hur gör organisationerna om 

de står inför ett litet antal ansökningar? Gör de en ny utlysning av tjänsten? Väljer de att 

förändra något i rekryteringsförfarandet? Väljer de att satsa mer på intern rekrytering? 

Har organisationer på ett förutseende sätt redan förändrat eller anpassat 

rekryteringsförfarandet för att personer med chefsegenskaper ska vilja söka tjänsterna? 

Eftersom rekryteringsförfarandet inbegriper allt från fastställandet av vem som eftersöks 

till urvalsprocessen finns det många alternativa vägar att gå. Hur personen som 

eftersöks beskrivs, vilka kvalifikationer och egenskaper som krävs, hur annonsen är 

utformad, var annonsen publiceras samt vilka som utgör urvalet är aspekter vi kan tänka 

oss förändras eller anpassas om organisationen ställs inför rekryteringssvårigheter.  

 

Det nämndes tidigare att studier visat på att det bristande intresset för chefstjänster till 

stor del beror på höga krav och ansvar. Det får oss att fundera kring om det sker några 

förändringar eller anpassningar för att möta det. En möjlighet kan vara att förändra 

arbetsuppgifter och ansvarsområden eller att anpassa befattningsbeskrivningen eller 

strukturen för att underlätta nyrekryteringen. Förändring och anpassning av 

verksamheten handlar om att matcha externa och interna förhållanden (Morris, et. al, 

2008). Det kan genom olika åtgärder vara möjligt att vända den nedåtgående trenden 

och göra chefsrollen mer attraktivt. Det finns företag som går mot strömmen genom att 

inte ha någon chef eller ledare alls (Dahllöv, 2013). När det övergripande ansvaret inte 
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belastar en enskild person och det inte finns någon utnämnd chef sker det inte heller 

någon chefsrekrytering. På så sätt skulle problematiken möjligen kunna undvikas. Den 

allmänna uppfattningen är dock att organisationer har en chef eller ledare som håller i 

taktpinnen och visar vägen. Om ansvaret fördelas på fler personer kanske inte 

chefstiteln skulle uppfattas lika skrämmande. Om det i praktiken fungerar att ha ett delat 

ledarskap, i den bemärkelsen att ledarna innehar lika mycket ansvar, är dock tveksamt. 

När flera personer leder tillsammans resulterar det ofta i att informella ledare uppstår 

(Berglund, 1992). Vi kan även tänka oss att problem kan uppstå när någon måste stå till 

svars, det kommer troligtvis leda till att ingen vill ta ansvar fullt ut när chefskapet delas 

upp. I en förlängning kan det också tänkas bli problematiskt i juridiska frågor om alla 

har ansvar men ingen tar det yttersta. Det skulle kunna uppstå både maktstrider och 

ansvarsförnekelse mellan parterna. En förändring behöver inte vara dramatisk (Morris, 

et. al, 2008), som exempelvis att dela upp ledarskapet. Förändringar kan vara små men 

ändå anses betydelsefulla för att bättre matcha interna och externa förhållanden (Morris, 

et. al, 2008). Diskussionen om förändring och anpassning leder in på funderingar kring 

vad som ligger till grund för hur en organisation hanterar problematiken. Vad gör att en 

organisation väljer att tänka utanför ramarna och kanske till och med vågar gå emot den 

allmänna uppfattningen? Vad grundar organisationer sitt hanterande på om de gör 

mindre förändringar eller om de fortsätter på ett oförändrat sätt? 

 

Att undersöka problematiken och hur organisationer väljer att agera är, enligt vår åsikt, 

särskilt intressant inom organisationer som sannolikt berörs av det minskade 

ansökningstrycket till chefspositioner. I en artikel av Ledarna från 2010 betonas att den 

offentliga sektorn, och i synnerhet utbildningssektorn, berörs av problematiken kring 

minskade ansökningar. Nämnvärt är att det i genomsnitt endast är en ansökande per 

rektorsvakans (Chefsbrist hotar offentlig sektor, 2010).  

 

Som nämnts ovan är en av anledningarna till problematiken att det skett en demografisk 

förändring på arbetsmarknaden. Enligt en prognosrapport utförd av Arbetsförmedlingen 

är mindre kommuner och glesbygd mer drabbade än storstäder av det 

rekryteringsproblem som kommer av det minskade antalet personer i arbetsför ålder 

(Arbetsförmedlingen, 2013a). Det beror på att storstäderna har en större invandring än 

mindre städer, vilket kompenserar gapet mellan personer som går i pension och de som 

är på väg in på arbetsmarknaden. Det ojämna förhållande som råder mellan olika 
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åldersgrupper totalt i Sverige är därför än mer tydligt i mindre kommuner, vilket 

Kalmar Läns kommuner är exempel på. I en rapport utförd av Regionförbundet i 

Kalmar län et al (2012) illustreras ett diagram över antalet personer i arbetsför ålder, 

vilket påvisar en negativ utveckling i Kalmar Län. Det framgår att antalet invånare i 

arbetsför ålder i området kommer minska med 17 000 personer från år 1995 fram till år 

2025 (Regionförbundet i Kalmar Län, et. al, 2012). Till sammanhanget kan nämnas att 

Kalmar län har den äldsta genomsnittsåldern i Sverige (Ekonomifakta, 2011). Det 

förklaras att Kalmar Län, Kronobergs län, Jönköpings län och Blekinge län har svårt att 

matcha jobb med arbetsmarknadens utbud (Regionförbundet i Kalmar Län, et. al, 2012). 

De menar att andelen högutbildade är färre än det genomsnittliga länet. Det är en stor 

andel utbildade länsinvånare som väljer att flytta från regionen till storstäderna. I en 

tabell över de yrkeskategorier som kommer bli mest utsatta för avgångar fram till år 

2019 i Kalmar län är chefer och företagsledare placerade på plats nummer två 

(Regionförbundet i Kalmar Län, et. al, 2012).  Eftersom offentlig sektor är särskilt 

uppmärksammat i frågan blir Kalmar Läns offentliga verksamheter en intressant grupp 

att studera. Länets förutsättningar påverkar sannolikt verksamheternas möjlighet att 

finna rätt kandidater till chefspositioner. 

 

1.3. Problemformulering 

 Hur uppfattar den offentliga sektorn i Kalmar län utmaningarna vid 

chefstillsättning? 

 Hur hanterar Kalmar läns offentliga verksamheter utmaningarna vid 

chefstillsättning? 

 Vad ligger till grund för hur verksamheterna hanterar problematiken? 

 

1.4. Syfte 

Syftet är att skapa en ökad förståelse för hur den offentliga sektorn i mindre kommuner 

uppfattar och hanterar utmaningarna vid chefsrekrytering samt vad som ligger till grund 

för hur de hanterar det. 
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2. Metod 

Följande kapitel innehåller de metodologiska val om gjorts. Kapitlet börjar med att 

tydliggöra problemets karaktär, vilket vägleder processen och de val som gjorts. 

Därefter presenteras den induktiva forskningsprocessen, den kvalitativa strategin samt 

studiens tvärsnittsdesign. Kapitlet fortsätter med att förklara de semi-strukturerade 

intervjuer vi gjort samt hur tolkingen har gått till. Avslutningsvis förs en diskussion 

kring uppsatsens trovärdighet och poängrikedom samt de etiska aspekter som bör tas i 

beaktande och hur vi har förhållit oss till dem. 

”De metodval som fattas av uppsatsskrivaren kan ses som ett försök att finna eller 

skapa en väg som tar oss från brist på kunskap till kunskap, från obesvarad fråga till ett 

svar, från ett problem till en lösning” (Svensson & Ahrne, 2011:19) 

 

2.1. Problemets karaktär  

Problemets karaktär är utgångspunkten för de metodval som görs under en studie. 

(Denscombe, 2009). Enligt Jakobsen (2012) bör fyra variabler i problemställningen 

identifieras för att den ska kunna anses vara forskningsbar. Variablerna handlar om vad 

som ska studeras, vem som ska studeras, var och när studien ska ske. I uppsatsens 

bakgrund uppmärksammas det att företag idag möter förändrade förutsättningar vid 

chefstillsättning, då ansökningarna minskat i antal. Uppsatsen syftar till att skapa en 

ökad förståelse för hur offentlig sektor i mindre kommuner uppfattar och hanterar 

utmaningar vid chefstillsättning. Att skapa en förståelse för vad som ligger bakom 

hanterandet är det andra syftet och för att uppnå uppsatsens syften har tre huvudfrågor 

ställts. Vad som ska studeras är den första variabeln i Jakobsens (2012) resonemang 

kring forskningsbarhet. Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och problemformuleringar 

behandlar studien organisationers attityder i förhållande till förändrade förutsättningar 

vid chefsrekrytering. Det som avses studeras är vidare vad attityderna leder till, vilka 

beteenden som följer av det. Vem som ska studeras utgörs av att frågeställningarna 

uttrycker offentliga verksamheter. Det kan antas finnas vissa förutsättningar som inte är 

förenliga med de förutsättningar som ligger till grund för övriga organisationer i 

näringslivet. Var undersökningen ska ske uttrycks genom att Kalmar Län finns 

representerade i frågeställningarna. När studien ska ske framträder inte i 
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frågeställningarna eller syftet. Jakobsen (2012) presenterar ett exempel som heller inte 

formulerar en tidsbegränsning, men menar att det trots allt finns i praktiken. Tidsramen 

vi förhåller oss till handlar om att problematiken särskilt utmärks idag till följd av stora 

pensionsavgångar samt att personer i arbetsför ålder har ett mindre intresse för 

chefstjänster. Genom problematikens aktualitet blir forskningen avgränsad till att 

undersöka den aktuella uppfattningen och attityden samt organisationernas rådande 

beteende.  

 

2.2.  Induktiv forskningsprocess 

Induktion, deduktion och abduktion är i huvudsak de tre alternativa ansatser som 

används vid forskning (Svensson, 2011). Varje vetenskaplig undersökning är i någon 

form kopplad till teorin. Beroende på vilken roll den spelar för undersökningen används 

olika ansatser (Bryman & Bell, 2009). Den induktiva ansatsen används i de fall där data 

först samlas in och tolkas, för att i nästa skede koppla samman materialet med teorier 

(Svensson, 2011). Det som väckte vårt intresse i det initiala skedet var empiriskt kopplat 

och fokus i uppsatsen ligger på hur organisationer uppfattar och hanterar problemet i 

verkligheten. Den induktiva ansatsen ansågs därför mest lämpad, den innebär att 

verkligheten studeras i första hand och att en teoretisk koppling skapar förståelse för det 

som studerats. Genom att inte på förhand bestämma teorier som skulle kopplas till 

problemet gav slutsatsen mer uttryck för organisationernas uppfattning och vägval i 

frågan. Att inte utgå från befintliga teorier anser vi skapade en mer explorativ forskning. 

Vi tror även att en teoretisk utgångspunkt kan medföra att vissa aspekter förbises, 

särskilt då förändringar och anpassning i vissa fall sker på ett sätt som kan vara svåra att 

identifiera innan en empirisk studie utförts.  

 

Det finns alltid två sidor av ett mynt. Genom att inte förhålla oss till specifika teorier 

blev undersökningen svårare att konkretisera. Det finns en problematik kring att finna 

förklaringar om det som eftersökts inte är identifierat. Det är möjligt att vi, trots vår 

ambition att vara öppna mot alla möjliga förklaringar och beskrivningar, förbisett något 

då vi inte vetat vad vi eftersökt. 
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2.3.  Kvalitativ forskningsstrategi 

På ett medvetet och genomtänkt sätt måste varje forskare välja en passande 

forskningsstrategi för sin studie (Nylén, 2005). Till sin hjälp har forskare en uppsjö av 

redan befintliga tillvägagångssätt som kan användas som inspiration och vägledning. En 

grov skiljelinje som forskare ofta drar är den mellan kvantitativ och kvalitativa 

forskning (Ahrne & Svensson, 2011). Skillnaden mellan de olika strategierna ligger i 

hur data tas fram och analyseras samt vilken roll forskaren har i arbetet. Den kvalitativa 

strategin kännetecknas av att den riktar in sig på ord snarare än siffror, vilket den 

kvantitativa strategin gör. Uppsatsen syftar till att skapa förståelse för hur offentlig 

sektor uppfattar och hanterar den nämnda problematiken. Fokus var således på 

beskrivningar och ord snarare än siffror, varför det var relevant att använda en kvalitativ 

strategi. Inom den kvalitativa strategin läggs stort fokus på att förstå den sociala 

verkligheten och att olika val görs beroende på vilken miljö personerna befinner sig i 

(Bryman & Bell, 2009), vilket är syftet med uppsatsen. 

 

Det kvalitativa förhållningssättet är förutsättningslöst, enligt Olsson & Sörensen (2011). 

Kvalitativa studier kategoriseras som holistiska, vilket betyder att forskaren utgår från 

ett helhetsperspektiv istället för att fokusera på enbart vissa delar. Det holistiska 

betraktelsesättet skapar möjlighet för forskaren att få en så fullständig förståelse som 

möjligt av ett visst fenomen (Olsson & Sörensen, 2011). Syftet har störst möjlighet till 

att uppnås genom att undersöka den sociala verkligheten på ett explorativt sätt. Då 

uppsatsens fokus ligger på att undersöka hur offentliga verksamheterna uppfattar och 

hanterar utmaningarna och vad som ligger bakom det krävs ett större perspektiv. 

Undersökningen behöver göras i sin helhet och förstås utifrån sitt sammanhang, vilket 

gör valet av den kvalitativa strategin adekvat. Strauss & Corbin (2008) menar att en 

kvalitativ forskningsstrategi ger forskaren en möjlighet att gå in på djupet av ett 

problem och komma åt upplevda erfarenheter. Studiens frågeställningar förutsätter 

beskrivande redogörelser vilket kan uppfyllas genom att ta del av informanternas 

upplevda erfarenheter. Erfarenheterna kan beskriva hur de upplevt utvecklingen som 

varit och hur organisationen anpassas och förändrats utefter rådande förhållanden. 

Tidigare erfarenheter ligger sannolikt till grund för hur de upplever problemet, vilket i 

sin tur avgör hur de väljer att agera, alternativt fortsätta som tidigare. Strauss och 

Corbin (2008:16) förklarar den kvalitativa forskningsstrategin på följande uttrycksfulla 

sätt: 
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“The desire to step beyond the known and enter into the world of participants, to see the 

world from their perspective and in doing so make discoveries that will contribute to the 

development of empirical knowledge”.  

 

Genom att se problematiken utifrån de medverkandes perspektiv har vi uppnått en 

djupare förståelse för organisationernas upplevelse och hanterande. Vi har som 

kvalitativ insamlingsmetod valt att göra intervjuer, vilket vi förklarar mer ingående i 

kapitel 2.7.4. kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. 

 

Den kvalitativa forskningsstrategin mäter eller fastställer inte hur utbrett ett problem är 

(Eneroth, 1984). Vår studie har inte ett mätbart resultat, dock tar inledningskapitlet upp 

kvantitativa undersökningar som handlar om arbetsmarknadens förutsättningar. Vi anser 

att studiens kvalitativa art skapar mervärde till den kvantitativa data som tidigare 

fastställts. Eneroth (1984) nämner också att den kvalitativa strategin kan vara 

problematisk i avseendet att det är svårt att få en mångfacetterad syn på problematiken 

eftersom färre objekt undersöks än när en kvantitativ strategi utnyttjas. Genom de 

metodval vi gjort gällande forskningsdesign, anser vi att en större bild av problematiken 

kunnat genereras. Vald forskningsdesign har bidragit till att ett antal verksamheter 

ligger till grund för undersökningens resultat. Eftersom organisationerna har vissa 

förutsättningar som skiljer sig åt har undersökingen resulterat i en relativt 

mångfacetterad syn på studieproblemet. Det ska dock tilläggas att vi inte kan jämföra 

studien med en kvantitativ. En kvantitativ strategi hade kunnat underbyggas av fler 

organisationer och även gett uttryck för exempelvis storstäder eller andra sektorer. Vi 

står trots det fast vid valet av den kvalitativa strategin eftersom syftet med studien är att 

skapa en ökad förståelse för den sektor som uttryckts vara mest utsatt. Den kvalitativa 

strategin kan sägas vara mer påverkad av forskaren än en kvantitativ strategi är (Patel & 

Tebelius, 1987). Forskarens tankar och idéer kan påverka processen och tolkningen. Vi 

benämner den aspekten för förförståelse och presenteras ytterligare nedan. 

 

2.4. Förförståelse 

Myrdal (1968) väcker frågor kring hur en forskare ska kunna finna en objektiv sanning, 

eller om det ens är möjligt. Den sanning som eftersöks vid forskning är inte fullständigt 

opartisk, det är viktigt för forskaren att vara medveten och kontrollera de påverkande 
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faktorerna för att inte skapa falsk kunskap (Myrdal, 1968). Forskare har alltid en viss 

kunskap, föreställning eller erfarenhet inom aktuellt område (Olsson & Sörensen, 2011). 

För att få hög kvalité på studien är det viktigt att redogöra för vilka personliga 

erfarenheter som varit av betydelse för projektets utformning.  

 

Då uppsatsen går under beteckningen kandidatuppsats har vi som skriver en viss 

förförståelse kring ämnet. Vi har tre års universitetstudier i ryggen, som med stor 

sannolikhet färgar vårt sätt att tänka, resonera, tolka och uttrycka oss. Vi är 

programstudenter som går en utbildning med titeln Human Resource Management - 

personalledning och organisationsutveckling. Under vår studietid har vi fått kunskap om 

organisationsteorier, de teorier som presenteras i det inledande stycket i bakgrunden är 

exempel på delar av den kunskap som genererats. Den teoretiska förkunskapen har till 

viss del påverkat undersökningen. Under den empiriska undersökningsprocessen har 

viss information direkt tolkats och identifierats utifrån våra teoretiska kunskaper. De 

tidiga tolkningarna kan ha gjort att annan information hamnat i skymundan. Överlag har 

vi haft vissa förutfattade meningar som till stor del baseras på den allmänna 

uppfattningen, så som offentlig sektors byråkratiska struktur och dess ekonomiska 

begränsningar. En ytterligare förförståelse vi hade för den offentliga sektorn var att 

sektorn har policys som innebär att de måste vara öppna och inte hemlighålla 

information. Den förförståelsen påverkade vårt val av att undersöka den offentliga 

sektorn, eftersom vi såg en större tillgänglighet av data än vid undersökningar av privat 

sektor. Vad som kan poängteras är att den offentliga sektorn uppges vara mest drabbad 

av problematiken, vilket var den främsta anledningen till valet av studieobjekt.   

 

Vi har i möjligaste mån försökt att ställa oss neutrala till de föreställningar vi har om 

organisationerna och deras sätt att agera för att inte låta vår förförståelse begränsa oss 

eller leda undersökningen. Som Myrdal (1968) dock antyder är det så gott som omöjligt 

att inte låta tidigare kunskap prägla arbetet. Vi är inte blanka blad, alla våra erfarenheter 

har gjort oss till dem vi är och hur vi tänker.  

 

2.5.  Tvärsnittsstudie som forskningsdesign 

Bryman och Bell (2009) förklarar att en tvärsnittstudie handlar om att undersöka ett 

fenomen genom att samla in data från flera håll, vilket stämmer överens med den 

aktuella undersökningen. Studien har involverat flera offentliga verksamheter för att 
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undersöka hur de hanterar svårigheter vid chefsrekrytering. Enligt Patel och Davidson 

(2003) är det lämpligt att använda tvärsnittsstudie om forskningsfrågorna är utformade 

för att ta reda på hur, vad, var och när. Uppsatsens första och andra huvudfråga söker 

en förklaring till hur verksamheterna uppfattar och hanterar den identifierade 

problematiken, medan den tredje huvudfrågan söker ett svar på vad som ligger till grund 

för verksamheternas hanterande.  

 

Jakobsen (2012) förklarar att tvärsnittsstudier syftar till att beskriva generella fenomen. 

Tvärsnittsstudier handlar om att få en överblick och kartlägga ett fenomen och se 

variationer (Bryman & Bell, 2009). Intresset för uppsatsen ligger i att undersöka ett 

fenomen som är generellt och som blivit uppmärksammat i inledningskapitlet. Vi har 

valt att undersöka organisationers attityder och beteende till följd av förändringar på 

arbetsmarknaden. Uppsatsens syfte fordrar ett utrymme för variation eftersom 

verksamheter har olika upplevelser och förutsättningar. En tvärsnittsstudie gör också att 

samband kan uppenbara sig (Jakobsen, 2012), vilket även varit gällande i aktuell studie.  

 

Tvärsnittstudier innebär en bred insamling av data för att ge en förståelse ur ett större 

perspektiv vid en viss tidpunkt (Denscombe, 2009). Eftersom problematiken är 

högaktuell är det intressant att studera hur organisationerna förhåller sig till det idag. 

Genom att utforma undersökningen som en tvärsnittstudie kunde datainsamlingen göras 

bredare och problemet kunde ses utifrån flera aspekter och synvinklar. I undersökningen 

representeras de olika infallsvinklarna av olika förvaltningar, bolag och enheter inom 

den offentliga sektorn.  

 

Valet av tvärsnittsstudie innebar dock att det inte blev möjligt att i lika stor utsträckning 

undersöka problematiken på ett organisationsspecifikt plan, vilket hade varit möjligt om 

vi utfört en fallstudie. En fallstudie handlar om att undersöka ett eller ett fåtal fall, det 

kan vara individ/-er, grupp/-er, organisation/-er (Yin, 2012). Fallet eller fallen 

undersöks i sin kontext och utifrån flera vinklar (Merriam, 1994). Om en fallstudie hade 

använts hade vardera organisation kunnat analyseras i sin kontext och uppsatsen hade 

genererat i en djupare, snarare än en bredare, förståelse för de specifika fallen. Vi ansåg 

dock att en grundligare undersökning av en organisation utifrån fler vinklar och nivåer 

inte hade gett oss det utbytet som vi sökte. Utifrån de forskningsfrågor som ledde 

arbetet såg vi en relevans i att undersöka de som var ansvariga för rekryteringarna, 
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vilket var överordnade chefer. Ett brett perspektiv utgjordes av att studera flera 

organisationers uppfattning, erfarenhet och hanterande. Då vi använt offentlig sektor 

som empiriskt underlag har viss kontext fångats upp. Organisationerna är styrda på 

liknande sätt, vilket enligt studien har visat sig påverka deras uppfattning och 

hanterande. En fallstudie hade gett oss en djupare förståelse, medan tvärsnittsstudie gav 

oss en bredare. Resultat blev mer allmängiltigt för de som ingår i studiens population.  

 

2.6. Generaliserbarhet 

En studie handlar ofta om att undersöka en företeelse som berör en större avgränsad 

grupp (Patel & Davidson, 2003). Den totala gruppen som är utsatt för företeelsen 

kallas population och måste vara tydligt definierad för att klargöra vilka som kan se 

undersökningsresultatet som applicerbart. Ofta finns det begränsade resurser, såsom tid, 

vilket gör att undersökningen endast studerar ett urval av den population studien avser 

representera (Patel & Davidson, 2003). Fenomenet som ligger till grund för 

undersökningen, svårigheter vid chefsrekrytering, drabbar många organisationer i vår 

samtid. Problematiken har dock uppmärksammats i störst utsträckning i offentlig sektor 

och särskilt i mindre kommuner. På grund av den uppmärksammade problematiken kan 

vi anta att organisationer inom den offentliga sektorn har ett annat förhållningssätt än 

organisationer inom den privata, där problemet inte är lika utbrett. Vi har också sett att 

offentlig sektor har vissa förutsättningar att förhålla sig till, vilket också påverkar 

utfallet. Förutsättningarna gör att undersökningsresultatet blir avgränsat till att endast 

förstå offentliga verksamheter i mindre kommuner. Det är även möjligt att andra 

verksamheter är jämförbara med undersökningsobjekten. Om resultatet är applicerbart 

på andra verksamheter, utöver offentliga verksamheter i mindre kommuner, låter vi 

dock vara osagt, avgörandet låter vi ligga hos läsaren själv. Då en undersökning av alla 

mindre kommuners offentliga verksamheter inte är genomförbart inom ramen för en 

kandidatuppsats har Kalmar Läns offentliga verksamheter fått representera 

populationen.  

 

2.7. Datainsamling 

För att samla in data kan olika alternativa källor användas: primärdata och sekundärdata 

(Olsson & Sörensen, 2011). I uppsatsen har både primärdata och sekundärdata använts 

för att stärka studiens trovärdighet.  
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2.7.1. Sekundärdata 

Sekundärdata är enligt Olsson & Sörensen (2011) information som tidigare forskare 

samlat in, det kan vara så kallad processdata/registerdata från t ex Statistiska 

Centralbyrån. I ett inledande skede sökte vi information kring problemet och tog då del 

av information från rapporter som var gjorda av andra forskare. Informationen från 

sekundärdata hjälpte oss att specificera arbetet. Användandet av sekundärdata har, 

enligt vår uppfattning, ökat vår förståelse för problemet. Inledningskapitlet kunde på ett 

intresseväckande sätt leda in läsaren på den aktuella problematiken och förhoppningsvis 

skapa nyfikenhet. Undersökningen som avser att besvara hur de offentliga 

verksamheterna i Kalmar Län uppfattar och hanterar den nämnda problematiken har i 

visst mått inkluderat sekundärdata, då vi tagit del av relevanta rapporter och information 

från internetsidor.  

 

Att använda sig av sekundärdata medför, enligt Bryman och Bell (2009), en viss risk. 

Eftersom sekundärdata är framtagen av en annan forskare kan den vara utformad med 

ett syfte som kan vara okänt för sekundära användare vilket kan leda till misstolkning 

(Bryman & Bell, 2009). Vi är medvetna om risken och har därför inte sett sekundärdata 

som totala sanningar. En fördel med att använda sekundärdata är att det kvantitativa 

perspektivet behandlas. Genom att komplettera med kvantitativ data anser vi att 

uppsatsens trovärdighet och relevans stärktes då det bekräftar samma fenomen som 

studien undersöker. Det förklaras av Ghauri och Grønhaug (2002) att sekundärdata kan 

öka förståelsen för primärdata. I det empiriska materialet har vissa sekundära data fått 

utrymme för att bekräfta informanternas uttalanden och i vissa fall få en större inblick i 

sammanhanget. 

 

2.7.2. Primärdata 

Primärdata är den data forskaren själv samlar in genom att iaktta eller undersöka något i 

verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Primärdata samlas med fördel in 

när det är ett speciellt beteende som ska studeras (Christensen et. al 2001). I kapitel 2.1. 

problemets karaktär presenterades det att attityder och beteenden var studiens fokus. 

Primärdata kan samlas in genom observationer, intervjuer, enkäter eller experiment 

(Denscombe, 2009). Vi har valt att använda oss av intervjuer för insamling av 

primärdata, vilket ansågs generera i mest värde för studien. 
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Även om primärdata ofta anses vara mer tillförlitligt än sekundärdata bör det tilläggas 

att det finns vissa svårigheter med all datainsamling då den absoluta sanningen inte kan 

skönjas (Leedy & Ormrod, 2005). Det förklaras att det finns vissa barriärer som 

försvårar såväl primär som sekundär datainsamling. När det gäller primärdata kan en 

och samma företeelse uppfattas på två helt skilda sätt, vilket medför att två personer 

förklarar samma sak olika. Det är också möjligt att forskaren tar till sig data på ett sätt 

som gör att viss information inte absorberas. Primärdata kan också förmedlas på ett sätt 

som inte matchar forskarens sätt att ta emot den. Forskaren kan visa på medvetenhet 

genom att i texten inte ge sken av att sanningen är funnen (Leedy & Ormrod, 2005). 

Genom att använda uttryck som “vi kan tänka oss att...”, “det här kan vi tolka som...” 

och “vi uppfattar det som...” vill vi visa på medvetenheten. Uppsatsen är ett resultat av 

de sammanslagna subjektiva upplevelserna och beteenden som uttryckts av 

undersökningsobjekten som också påverkats av vår förförståelse, därför kan vi inte 

presentera empirin som en absolut sanning.  

 

2.7.3. Intervjuer 

Intervjuer kan genomföras via telefon eller face-to-face och beroende på vilken metod 

som används kan olika för- och nackdelar identifieras (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). Om intervjun hålls face-to-face, en besöksintervju, är det lättare att följa upp 

frågor. En fördel är också att ett förtroende mellan intervjuaren och informanten kan 

skapas och därmed kan informationen bli mer innehållsrik. Det negativa med 

besöksintervjuer är dock att intervjun kan påverkas av de båda parterna. Studiens 

intervjuer är utförda genom personliga möten då vi ansåg att fördelarna med 

besöksintervjuer övervägde nackdelen. Ghauri & Grønhaug (2002) anser att 

intervjuaren ges en mer klar och rättvisande bild av respondentens beteende och 

position vid ett personligt möte. Genom att få uppleva ansiktsuttryck, gester och 

kroppsspråk kunde vi undvika misstolkningar och därigenom få ett bättre flyt i samtalet. 

Kvaliteten på intervjun höjdes sålunda då mötet skapade bättre förutsättningar för 

diskussion och interaktion. 

 

2.7.4. Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer 

Kvalitativa intervjuer utmärks av att frågorna är enkla och raka, med förhoppningen att 

svaren blir desto mer komplexa och innehållsrika (Trost, 2010). Under intervjuerna har 
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frågorna ofta ställts på ett sätt som ska frammana informanten till att berätta och 

beskriva deras situation, deras upplevelser och deras sätt att agera, vilket gör svaren 

komplexa i omfattning. Det som skiljer olika former av kvalitativa intervjuer åt är 

graden av standardisering och strukturering (Trost, 2010). Standardisering berör i vilken 

utsträckning frågorna och situationen är densamma för samtliga 

informanter. Struktureringsgraden beror på hur öppna svarsmöjligheterna är under 

intervjun. Semi-strukturerade intervjuer kan ses som en medelväg och karaktäriseras av 

att forskaren använder sig av en intervjuguide, ett manus, vilket dock inte behöver följas 

slaviskt (Bryman & Bell, 2009).  För att kunna se till hela situationen och inte riskera att 

missa något väsentligt valde vi att ha låg grad av standardisering och strukturering på 

frågorna. Vi ville även ha möjlighet att anpassa intervjun efter informanten, vilket kan 

uppnås om intervjun är mer öppen (Kvale, 1997). Eftersom vi intervjuat personer från 

olika kommuner ansåg vi att förutsättningarna och situationen kan ha skiljt sig åt, vilket 

är ett argument till varför låg grad av standardisering valts. Forskningsfrågorna är breda 

och svaren kan variera i hög grad, vilket förutsätter att intervjun formades vartefter den 

fortskred och påverkades av vilka svar och beskrivningar som gavs. För att möjliggöra 

en anpassning vid intervjutillfällena valdes semi-strukturerade intervjuer.  

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) nämner flera saker som inte bör göras under en 

intervju, bland annat bör frågorna utformas på ett sätt som ger utrymme, svaret ska inte 

bara bli ja eller nej. Intervjuaren bör bara ställa en fråga i taget, annars finns risk för att 

alla frågor inte besvaras. Frågorna bör inte innehålla värderingar, vara ledande, baseras 

på förutsättningar eller laddade ord. För att minska risken för förvirring är det viktigt att 

ställa tydliga frågor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Aspekterna har tagits i 

beaktande vid intervjutillfällena och har undvikits i stor omfattning. Det har dock 

förekommit att någon fråga har svarats med ja eller nej. Frågan har dock byggts på 

något som tidigare sagts och kompletterats med följdfrågor för att få mer beskrivningar 

kring det delgivna svaret.  

 

2.7.5. Intervjuguide  

En forskare kan underlätta intervjun genom att i förväg ställa upp vissa teman som den 

avser beröra, vilket kan benämnas intervjuguide (Krag Jacobsen, 1993).  Enligt Krag 

Jacobsen (1993) bör en intervjuguide ha mellan fyra och sex teman, för att inte bli för 

omfattande. För att skapa en semi-strukturerad intervju förbereddes en lös intervjuguide 
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med fyra övergripande teman. Intervjuerna startades med att vi delgav viss information 

om uppsatsen och varför just de informanterna blivit tillfrågade att medverka. Vi ansåg 

att det var relevant för att ge ett gott intryck och visa på god vilja. Därefter följde första 

temat som innebar att informanten själv fick berätta om sig, sin roll och verksamheten. 

Vi ansåg att det var viktigt att få en helhetsbild av informanten och verksamheten för att 

kunna få förståelse för den specifika situationen innan vi ledde in på kärnan av 

undersökningen. Fram till den punkten följde alla intervjuer samma struktur, därefter 

anpassades intervjun genom att variera ordningsföljden på de olika teman som avsågs 

beröras. Intervjuguidens teman som utgjorde kärnan var nyckelbegrepp som vi fick 

fram ur problemdiskussionen, nyckelbegreppen var chefsrekrytering, chefsrollen och 

ansökningar. Vilket tema som kom i fokus varierade då verksamheterna betonade olika 

saker. För att fånga upp vissa viktiga aspekter utformades några underfrågor. 

Underrubrikerna till chefsrollen var; strukturen och dess utveckling, 

befattningsbeskrivning och dess utveckling samt om det sker några förändringar från en 

chef till en annan. Underrubrikerna till rekryteringen var; annonsering och utformning, 

kravspecifikation och om de efterföljs, vem som ansvarar för utformningen av 

ansökningen, intern/extern rekrytering samt om det sker någon förändring i 

befattningsbeskrivningen/kravspecifikationerna från en chef till en annan. Gällande 

temat som involverade ansökningarna handlade underrubrikerna om hur de uppfattat 

antalet ansökningar, hur många ansökningar annonserna genererat samt hur 

utvecklingen sett ut. 

 

För att få ut så mycket information som möjligt ansåg vi att det var fördelaktigt att 

avvakta med att angripa problemet. Genom att avvakta med temat kring informantens 

uppfattning och erfarenhet av antalet ansökningar påverkades inte övriga teman av den 

aspekten, vilket vi anser generade i ett fritt samtal. Utformningen gjorde att vi kunde 

diskutera chefsrekryteringen och chefsrollen samt de förändringar som skett, utan att det 

sattes i relation till antalet ansökningar. 

 

2.8. Urval 

Enligt Denscombe (2009) finns det flera former av urval, där icke-sannolikhetsurval är 

en form. De fyra urvalen i kategorin benämns för snöbolls-, bekvämlighets-, teoretiskt- 

och subjektivt urval. Vid den subjektiva urvalsformen gör forskaren ett medvetet val när 

människorna till studien plockas ut. Urvalet består då av personer som forskaren anser 
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passa bäst för undersökningens syfte och som anses kunna ge mest värdefull data kring 

en viss företeelse. Ett medvetet val i studien har gjorts då vi koncentrerat oss på att 

specifikt välja Kalmar Läns offentliga verksamheter som urvalsobjekt. För att begränsa 

undersökningen ytterligare, och möjliggöra ett större djup i uppsatsen, valde vi att 

endast studera de verksamheter som i uppsatsens initiala skede hade utlysta 

chefstjänster på arbetsförmedlingens hemsida (Arbetsförmedlingen, 2013b). Ett 

argument till urvalets relevans är att de som hade tjänster utlysta vid det specifika 

tillfället hade en aktuell uppfattning om de nuvarande förhållandena, enligt oss. De 

offentliga verksamheter som inom Kalmar Län hade annonser ute vid den specifika 

tidpunkten var: Mönsterås kommuns Barn- och Ungdomsförvaltning, Nybro kommuns 

Individ- och Familjeförvaltning, Borgholm Energi i Borgholms kommun, Kalmar 

Kommuns Barn- och Ungdomsförvaltning Kalmar kommuns omsorgsförvaltning, en 

kommundelsförvaltning i Kalmar kommun, Västervik kommuns Barn- och 

ungdomsförvaltning, Vimmerby kommuns Barn- och familjeenhet, Oskarshamn 

kommuns kulturförvaltning, Oskarshamns Enegatans skolområde (en del av Barn - och 

utbildningsförvaltningen) samt Kalmar landsting. 

 

2.8.1. Informanter 

I den initiala mailkontakten gavs en kort beskrivning av oss, uppsatsen och dess syfte, 

därefter frågade vi om de kunde ställa upp på intervju. Åtta av de 14 kontaktpersonerna 

besvarade mailet med att de var villiga att medverka i undersökningen. Informanterna 

var ansvariga för de rekryteringar som var aktuella och deras befattningar var i störst 

utsträckning förvaltningschefer, men det förekom även en VD för ett kommunalt bolag 

och en personalchef. En av informanterna frågade om vi ville att personalutvecklaren 

för kommunförvaltningen skulle närvara vid intervjun. Vi upplevde att informanten såg 

ett värde i att inkludera personalutvecklaren, eftersom han föreslog dennes närvaro. Vi 

tackade ja till förslaget eftersom vi såg ett möjligt mervärde i dennes medverkan. 

 

Vi har valt att anonymisera informanterna för att kunna presentera, tolka och analysera 

materialet utan att riskera att någon kommer till skada. Anonymiseringen skyddar 

således informanternas integritet. Valet motiveras också av att studien avser att besvara 

frågor som har ett generellt intresse av problemet, inte i en specifik verksamhet eller 

person. För att underlätta presentationen av det empiriska materialet har vi valt att 

använda fiktiva namn på informanterna. 
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 Göransson, Larsson och Karlsson - Förvaltningschefer inom barn och 

utbildningsverksamheter 

 Ahl och Forsberg – Förvaltningschefer i omsorgsverksamheter 

 Andersen och Melin – Förvaltningschef och personalutvecklare inom samma 

kommundelsförvaltning för barn- och utbildning samt äldreomsorg 

 Ström – VD för ett kommunalt bolag med flertalet verksamheter inkluderade 

 Sjöblom – Personalchef inom Kalmar Landsting 

 

2.9. Genomförande 

Intervjuerna hölls på respektive informants arbetsplats och vid varje intervju 

medverkade båda skribenterna. Trost (2010) förklarar att det i vissa fall kan finnas 

fördelar med att vara två intervjuare. Om personerna är samspelta och om de fungerar 

som ett bra stöd för varandra kan kvalitén på intervjun till och med bli högre än om 

endast en medverkar. När en informant intervjuas av en eller flera intervjuare finns det 

en risk att informanten hamnar i ett slags underläge, två mot en. Det brukar dock inte 

vara något problem i de fall där den intervjuade representerar en hel organisation. Trost 

(2010) påpekar att det snarare ses som artigt att ställa upp med två. Eftersom 

informanterna har representerat en verksamhet anser vi att risken för att de skulle hamna 

i underläge var liten. Under ett intervjutillfälle närvarade två informanter, i övrigt var 

det endast en. För att visa på nyfikenhet och intresse för den enskilda organisationen 

ansåg vi att båda skribenterna skulle delta. Vi såg det som en fördel att båda 

skribenterna närvarade vid intervjuerna då en kunde ha det största ansvaret för att ställa 

frågor och föra samtalet framåt, medan den andra kunde komplettera med ytterligare 

frågor vid behov. Vi anser att intervjuerna genomfördes på ett bra sätt, att vi var 

samspelta och uppnådde därmed en högre kvalitet på intervjun jämfört med om endast 

en person hade närvarat. 

 

Krag Jacobsen (1993) menar att intervjuer som ska publiceras skriftligen bör spelas in. 

Fördelen med att spela in intervjun är att intervjuaren kan fokusera på att hålla igång 

intervjun, utan att behöva anteckna. En annan fördel med inspelningar är att de 

dokumenterar det som sägs ordagrant, vilket är svårt att fånga upp vid anteckningar 
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(Krag Jacobsen, 1993). Intervjuerna spelades in för att möjliggöra ett större fokus av 

personen som ledde intervjun, efter intervjuerna dokumenterades dem skriftligt.  

 

Intervjuer som spelas in dokumenteras skriftligt för att enklare behandla intervjun 

(Kvale, 1997). Dokumenteringen kan dock skilja sig från den verkliga intervjun då den 

inte skrivs ner ordagrant. Den skriftliga versionen innehåller inte de betoningar eller 

antydningar som finns i samtalet, det går inte att få en skriftlig version att spegla den 

muntliga källan fullständigt. Transkriberingen bör vara en översättning från talspråk till 

skriftspråk (Kvale, 1997). För att göra texterna tillförlitliga har informanternas ord 

skrivits ner, men viss talspråkig meningsbyggnad har gjorts om för att göra texten mer 

begriplig. Vi har varit noga med att inte förändra någon mening på ett sätt som ändrar 

dess betydelse. Det som har förändrats är snarare om en mening varit ofullständig eller 

på grund av talspråk blivit oklar.  

 

2.10. Tolkning och analys 

Enligt Silverman (2010) är det lätt att tro att slaget är vunnet när data väl är insamlad, 

men det är vad insamlad data kan användas till, hur den kan tolkas och analyseras, som 

är det väsentliga. Svensson (2011:182) uttrycker att analys handlar om “att ordna, 

sortera och begripliggöra material från intervjuer, observationer och textstudier” och 

att materialet begripliggörs genom att göra teoretiska kopplingar. Allt forskaren 

upplever tolkas av denne och i det första skedet, den primära tolkningen, sker det ofta 

omedvetet utifrån forskarens förförståelse. Tolkningen sker utifrån forskarens kultur, 

förkunskap, erfarenheter och personlighet (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Tolkningen som Svensson (2011) benämner för den sekundära tolkningen handlar om 

transkriberingen, då det som upplevs ska omvandlas till skrift (Svensson, 2011). 

Alvesson och Sköldberg (2008) resonerar kring att en kvalitativ studie ofta påverkas 

mer av forskarens tolkning, då den ofta generar i en större omfattning data. På grund av 

den kvalitativa metodens omfattning kan den inte presenteras i sin helhet. Data tolkas 

och det sker en selektiv process som resulterar i den empiriska framställningen 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att en forskare 

måste kritisera sina tolkningar samt anledningarna till dessa för att inte uteslutande se 

verkligheten från sitt egna perspektiv. På grund av vår förförståelse och våra selektiva 

val kommer det empiriska materialet vara påverkat. Vi har dock försökt att låta det 
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empiriska materialet styra det som betonats. För att visa på medvetenhet om att data kan 

analyseras på olika sätt och ge läsaren en möjlighet till egna analyser är det viktigt att 

vara öppen med det insamlade materialet (Alvesson & Sköldberg, 2008). För att läsaren 

ska få insyn i det empiriska materialet och se sambanden i vår tolkning har vi valt att 

presentera det med hjälp av citat i empirikapitlet. 

 

När empirin ska presenteras måste den sorteras för att bli överskådlig (Rennstam & 

Wästerfors, 2011). Rennstam och Wästerfors (2011) menar att forskare med fördel kan 

välja att sortera materialet utifrån en annan sorteringsmall än den som är mest 

förutsägbar, vilket kan tänkas vara intervjuguiden. Istället kan sådant som uttrycks i 

materialet utgöra fördelningsnyckeln. Det som väljs som bas för sorteringen kan vara 

sådant som återkommer i flera intervjuer eller sådant som bryter mönster som 

identifierats i empirin (Rennstam & Wästerfors, 2011). Vi har valt att till viss del utgå 

från de teman som intervjuguiden baseras på, men har även utnyttjat vissa begrepp som 

betonades under studien. Vi ansåg att sorteringen passade uppsatsen eftersom vi arbetar 

utifrån en induktiv ansats, det är empirisk data som ligger i fokus. Fördelen med att 

välja fördelningsnycklar som inte grundas på intervjuguidens teman är, enligt Rennstam 

och Wästerfors (2011), att det kan framhäva aspekter som forskaren inte sett i det första 

skedet.  

 

Slutligen tolkas det empiriska materialet som forskaren transkriberat, vilket benämns 

tertiär tolkning (Svensson, 2011). Kopplingen till teori finns i hela tolkningsprocessen, 

men den kommer till uttryck särskilt i den avslutande fasen. Teoretisk koppling får en 

central betydelse i den tertiära tolkningen, då det ska bringa mervärde till det empiriska 

materialet och möjliggöra frågeställningarnas besvarande.  

 

Den empiriska framställningen har delats in i avsnitt som representerar de ämnen som 

varit i fokus under intervjuerna, nämligen ansökningar till chefsvakanser, 

tillvägagångsätt och förändringar i processen, intern och extern satsning, hanterbarhet 

samt upplevda svårigheter inom offentlig sektor. När materialet sedan skulle analyseras 

med hjälp av teoretisk koppling var forskningsfrågorna och berörda ämnen 

utgångspunkten för valda teorier. Informanterna beskrev deras upplevelse kring antalet 

ansökningar och de svårigheter de kunde identifiera vid chefsrekrytering, vilket också 

representerar den första problemformuleringen. Det ansågs därför relevant att utnyttja 
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teorier kring problemuppfattning. Den andra forskningsfrågan ställer sig undrande till 

hur organisationer hanterar utmaningar vid chefsrekrytering. Informanterna beskrev de 

metoder som användes i verksamheterna, vilka även fick visst utrymme i den teoretiska 

framställningen. De metoder som presenterades kunde identifieras som både operativa 

och strategiska, vilket gjorde det relevant att beröra dessa ämnen i teorin. Den tredje 

frågan handlar om vad som ligger till grund för verksamheternas hanterande, vi ansåg 

att ämnet bör diskuteras genom att beröra teorier kring val och beslut. Utifrån 

undersökningen har vi funnit att organisationer och människor i visst mått är 

begränsade, vilket följaktligen ledde till att institutionalism togs upp. Entreprenörskap 

berörs också i den teoretiska framställningen då vi kunnat urskilja olikheter bland 

verksamheterna som är nära kopplat till ämnet.  

 

2.11. Undersökningskvalité 
Nedan diskuteras uppsatsens kvalité genom att ta hänsyn till trovärdighet och 

poängrikedom i studien. 

 

2.11.1. Trovärdighet 

Enligt Silverman (2010) är forskningens trovärdighet avgörande för att vi ska vilja sätta 

någon slags tilltro till den. Forskningen saknar trovärdighet om den inte går att verifiera 

på något sätt, studien måste grunda sig på erkända metoder och tillvägagångssätt 

(Silverman, 2010). Studien kan anses grunda sig på väl beprövade metoder då vi följt 

angivna instruktioner och riktlinjer. Vid kvalitativa studier kan det vara extra svårt att 

göra en trovärdig studie eftersom det är svårare att upprepa studie, jämfört med när en 

kvantitativ studie görs (Denscombe, 2009). Svårigheterna menar Denscombe (2009) 

beror på att det i princip är omöjligt att samla samma personer och att få samma resultat 

igen. Människor förändras och kan därför ha ett annat förhållningssätt vid senare 

tillfälle. Vi är medvetna om att studien blir svår att upprepa då det empiriska materialet 

tagits fram med hjälp av kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa data som samlats in 

baseras på beskrivningar från personer som i framtiden kan ha ändrat uppfattning och ha 

andra förutsättningar. Vi betvivlar att forskningen skulle få samma resultat om studien 

gjordes vid ett senare tillfälle eftersom det fenomen som studerats grundar sig på en 

nulägessituation. Att vi anonymiserar informanterna kan också påverka trovärdigheten 

negativt men vi anser att det var av större betydelse att skydda deras integritet.  
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Trovärdigheten kan enligt Svensson & Ahrne (2011) öka om uppsatsen visar på 

transparens. Transparensen handlar om att läsaren ska kunna få en inblick i 

undersökningen och dess process. Genom att framställa det empiriska materialet med 

hjälp av citat, anser vi att transparensen ökar för studien, vilket ger läsaren en inblick i 

det insamlade materialet. Vi anser också att en utförlig metodologisk beskrivning ökar 

transparansen eftersom läsaren på så sätt får en bättre överblick över processen. 

Ytterligare ett begrepp som uttrycks utöka trovärdigheten i en studie är triangulering 

(Bryman & Bell, 2009). Triangulering handlar om att få information från exempelvis 

primär- och sekundärdata för att på så vis få flera källor att bekräfta samma fenomen 

(Bryman & Bell, 2009). Eftersom studien är utformad som en tvärsnittstudie är det den 

generella uppfattningen vi söker, vilket stärker användandet av triangulering. Några 

berörda ämnen under intervjuerna har konfirmerats av de beskrivningar som getts av 

organisationernas hemsidor eller dokument, beskrivningarna har kommit till uttryck i 

empirikapitlet. 

 

2.11.2. Poängrikedom 

En viktig aspekt med kvalitativ forskning är poängrikedom, att det finns ett nyhetsvärde 

i studien (Alvesson & Sköldberg, 2008). Den empiriska delen behöver inte innehålla 

starka bevis men bör möjliggöra, inspirera och argumentera för undersökningens 

tolkning. Det fenomen som studeras bör därför ses som något rimligt, annars riskerar 

den att bli poänglös. För att ytterligare skapa poängrikedom är kreativitet ett nyckelord, 

vilket kommer fram om forskaren vågar utmana och ta avsteg från etablerade synsätt 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) återfinns 

poängrikedom i spänningsförhållandet mellan det empiriska stödet och friheten att 

uttrycka något kreativt. För att kunna uttrycka något nytt och originellt som data i direkt 

mening inte talar om för läsaren är det viktigt att våga överskrida 

konsensusuppfattningar. Det finns annars en risk att forskaren bara upprepar det som 

alla redan vet. Poängrika forskningar problematiserar och bidrar till aha-upplevelser och 

kvalitativ förståelse av ett fenomen i den sociala verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Vår studie syftar till att skapa en ökad förståelse för hur verksamheter inom den 

offentliga sektorn uppfattar och hanterar en problematik samt vilka bakomliggande 

orsaker som finns till hanterandet. För att uppnå syftet på ett intressant, kreativt och 
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poängrikt sätt har slutsatserna presenterats med hjälp av en metafor. Syftet med 

metaforen är att förklara det vi kommit fram till på ett nytt och originellt sätt för att 

därigenom utmana det uppenbara som kommer till uttryck vid läsarens första anblick.  

Studien kan även anses poängrik då problematiken är aktuell och förväntas bli än mer 

aktuell i framtiden till följd av de stora pensionsavgångarna.  

 

2.12.  Forskningsetik 

De etiska aspekterna bör enligt Trost (2010) övervägas noga. Enligt Graziano & Raulin 

(2010) måste alla forskare förhålla sig till i huvudsak två kategorier gällande etiska 

aspekter; att skydda medverkande i undersökningen samt att genomföra och framställa 

rapporten på ett sanningsenligt sätt. Patel och Davidsson (2003) menar att personer som 

medverkar i en studie måste blir informerade om syftet och vilken innebörd deras 

medverkan har. Det bör vara tydligt för informanten att det är frivilligt att medverka 

(Patel & Davidson, 2003). I studien har vi beaktat de etiska aspekterna genom att 

förfrågan om informanternas medverkande formulerades på ett sätt som inte antydde till 

tvång, vi var därigenom tydliga med att deras medverkan var frivillig. Vi inledde varje 

intervju med att berätta om vårt syfte och be om tillåtelse att få spela in samtalet. 

Genom att spela in och transkribera intervjuerna innebar det att utgångspunkten för det 

empiriska materialet inte blev snedvridet och kunde därmed presenteras sanningsenligt. 

Vi skyddar också informanterna genom valet av att anonymisera dem. 

 

Det som återges blir den sanning som informanterna delger. Yin (2012) menar att bilden 

som informanterna delger, inte med säkerhet speglar sanningen då de vill bli uppfattade 

på ett visst sätt. Uppsatsens frågeställningar kan anses vara känsliga eftersom 

informanterna kan tänkas vilja skydda sig själva och sina anställda. Om informanten 

uttrycker att chefsvakanser har mött ett litet antal ansökningar, skulle det kunna 

innebära att den som anställts möjligen inte hade varit förstahandsvalet i en större 

urvalsgrupp. Att erkänna få ansökningar kan således bli ett uttryck för att personen som 

sitter på den nämnda chefsposten inte är lämpad för arbetet. Erkännandet betyder också 

att den som är ansvarig för rekryteringen, vilket är informanterna själva, inte har skött 

sitt arbete till fullo. Det är därför möjligt att bilden de förmedlar inte är fullständigt 

sanningsenlig. Vi har tidigare fört en diskussion om att den absoluta sanningen inte kan 

skönjas, med det i bakgrunden påstås inte heller sanningen vara uppnådd. 
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Ur ett etiskt perspektiv är det även viktigt att vara medveten om den gruppsituation som 

direkt uppstår när en intervju drar igång (Trost, 2010). Intervjuaren har redan från 

början ett klart övertag över situationen eftersom denne är medveten om vilka frågor 

som kommer. Genom att ha en öppen dialog, där vi lät informanten prata fritt kring 

ämnet, anser vi risken för övertag minskades. Till sin struktur har intervjuerna mer 

formats som ett samtal där den inledande delen bestått i ett informationsutbyte med 

öppna frågor, allt för att minimera de risker som en gruppsituation kan medföra. Vi 

valde också att redan under den initiala kontalten, vilket skedde via mail, förklara vad 

uppsatsen handlade om, det gjorde att ämnet var känt för informanterna i förväg. 
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3. Empiri 

I följande kapitel presenteras, tolkas och kommenteras det empiriska material som 

samlats in för studien. Genom transkriberingarna har några övergripande teman 

identifierats. Fem övergripande teman har fått utgöra huvudrubriker i kapitlet, följt av 

några underrubriker. De teman vi identifierat är; ansökningar till chefsvakanser, 

tillvägagångsätt och förändringar i processen, intern och extern satsning, hanterbarhet 

samt upplevda svårigheter inom offentlig sektor. Vi inleder med ansökningar till 

chefsvakanser då det ligger till grund för de följande rubrikerna. 

 

3.1. Ansökningar till chefsvakanserna 

I följande avsnitt presenteras hur informanterna upplever antalet ansökningar, 

huruvida de sökande matchar kraven samt vilka anledningar som finns till det minskade 

intresset, enligt informanterna. 

 

3.1.1. Antalet ansökningar 

Vid intervjutillfällena hade samtliga informanter en pågående rekryteringsprocess, hur 

de uppfattade trycket på chefsvakanserna varierade. Några hade fått ett relativt stort 

antal ansökningar, medan andra ställdes inför det motsatta. Antalet ansökningar 

varierade mellan två och 35 stycken. Några informanter uttryckte en oro och flertalet 

önskade ett större urval. En av dem var Melin som strax innan intervjun beslutat att 

verkställa en förlängning av annonsen. De hade fått in 17 sökande till en tjänst som 

förskolechef, men önskade ett större urval innan de gick vidare i processen. Annonsen 

förlängdes trots att antalet ansökningar inte var uppseendeväckande få. Vid intervjuerna 

hade några informanter fortfarande den aktuella tjänsten utannonserad, vilket vi antar 

påverkade deras uttalande kring antalet ansökningar, vi kan uppfatta att de fortfarande 

hade hopp om att fler ansökningar skulle komma in. 

 

”Den här gången tycker jag det ser oroväckande mörkt ut. Jag har bara fått fem eller 

sex ansökningar. Jag hoppas att det beror på att de inte har hunnit skicka in än och att 

det kommer in fler under den en och halv vecka som är kvar. Många väntar till sista 

helgen innan de skickar in.” – Göransson 
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3.1.2. Sökande som matchar kraven 

Sjöblom hade endast två ansökningar till senaste chefsvakansen, intressant i 

sammanhanget är att det inte verkade oroar Sjöblom, medan Melin, med 17 

ansökningar, valde att förlänga annonsen för att få ett större urval. Det tolkar vi som att 

informanternas uppfattning om vad som kan anses vara ett godtagbart antal ansökningar 

varierar. Melin förklarade dock att anledningen till att förlänga annonsen var att de 

önskade fler med relevanta kvalifikationer.  

 

”Vi skulle vilja ha några fler ansökningar från personer med ledarerfarenhet eller 

tidigare förskolechef, alternativt att de påbörjat rektorsutbildning.” – Melin 

 

Citatet kan tolkas som att de som sökt under den ordinarie annonstiden inte hade de 

erfarenheter som Melin ansåg tillfredsställande. Han förklarade dock senare i intervjun 

att det fanns duktiga och intressanta sökanden redan innan annonsförlängningen och att 

det inte nödvändigtvis betydde att de sökande från första omgången utesluts. Utifrån 

sammanhanget tolkar vi informantens tillägg som att han ville vara försiktig med hur 

han uttryckte sig.  

 

En informant uttrycker att det egentligen räcker att endast få en sökande, om den 

sökande har rätt erfarenhet och kunskap. Med det uppfattar vi det som att informanten 

hellre ser ett fåtal sökande som är rätt än att ett stort antal obehöriga söker. Om vi sätter 

informantens uttalande i relation till Melins resonemang att förlänga annonsen för att 

utöka urvalet kan vi se två olika förhållningssätt. Vi kan hålla med om att det räcker att 

en person söker om det är rätt person, vilket i sammanhanget skulle innebära att en 

förlängning av en annonstid skulle betyda att rätt person inte är funnen ännu. Samtidigt 

kan vi anse att möjligheten att finna rätt person underlättas om det finns fler att välja 

mellan.  

 

Samtliga informanter uttryckte i sammanhanget att kvalitén på de sökande var viktigt 

och att det är svårt att få in många med bra kvalité. Många uttryckte att även om de får 

in en del ansökningar, kan de direkt sortera bort ett stort antal som inte är relevanta eller 

uppfyller kraven. Göransson menar att det är få de blir riktigt intresserade av, han 

upplever att många som söker inte är seriöst intresserade. Han förklarar att många som 

är arbetslösa måste söka ett visst antal jobb och att de söker för att de måste, inte för att 
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de egentligen vill ha jobbet. Göransson menar att ointresset från de sökande lyser 

igenom. Vi kan tolka Göransson som att det vore önskvärt med fler som söker tjänsten 

helhjärtat. Informantens uttalande skulle kunna innebära att bland de som söker finns 

det tre kategorier av sökanden; de som söker utan att vilja ha jobbet, de som söker fast 

utan relevanta kvalifikationer samt de som söker som har rätt kvalifikationer och vill ha 

tjänsten. Det kan tyda på att ett stort antal ansökningar inte säger särskilt mycket om de 

svårigheter som finns vid chefsrekrytering, eftersom en stor grupp sållas bort i första 

urvalet. Däremot kan vi anta att ett större urval innebär en större andel relevanta 

sökande. 

 

Det fanns även de informanter som hade en relativt positiv bild av situationen och 

menade att de hade flera sökande med relevant erfarenhet att välja mellan. Karlsson 

menar att utvecklingen blivit positiv gällande det totala antalet ansökningar och antalet 

sökande med erfarenhet. 

 

”Vi har tre tjänster ute nu och vi har mellan 10-12 och 18 ansökningar till vardera, en 

handfull av dem hade erfarenhet. Vi är glada hur det ser ut, på pappret i alla fall. Att 

det är så många som sökt med erfarenhet och som kommer utifrån är roligt […] Jag vet 

att de som varit här längre än jag säger att det antalsmässigt ser bra ut nu, framförallt 

antalet med erfarenhet.” – Karlsson 

 

Vi kan dock fundera över huruvida en handfull personer med rätt erfarenhet i 

sammanhanget kan anses vara positivt. En handfull sökande med bra kvalifikationer, 

antar vi kan ses som ett svagt urval av många inom andra branscher. När det gäller 

utvecklingen av antalet ansökningar och antalet relevanta sökande upplever Karlsson en 

tydlig förbättring, medan andra informanter menar att det antingen försämrats eller är 

oförändrat. Problemet att hitta rätt person bland urvalet upplevs ha funnits med länge i 

bilden, enligt flera informanter. Med tanke på att Karlsson uttrycker en positiv 

utveckling, kan vi tolka att även han har sett svårigheter i chefsrekryteringar tidigare.  

 

3.1.3. Anledningar till det låga intresset 

Flera av informanterna resonerar kring vad som kan ligga till grund för hur deras 

situation ser ut, gällande ansökningsantalet. Det framgår av några informanter att den 

geografiska placeringen kan påverka hur tillströmningen till tjänsterna ser ut. Sjöblom 
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tror att situationen kan vara annorlunda beroende på vilken ort man befinner sig på och 

att Kalmar kan ha en fördel eftersom Linnéuniversitetet skapar möjligheter. En 

förklaring till ett lågt intresse för chefstjänster anses vara, enligt flera informanter, att 

branschen de arbetar inom är mindre attraktiv, vilket gör att chefsposterna inte heller 

blir eftertraktade. Branschens bristande popularitet framkom i störst utsträckning av 

informanter som var förvaltningschefer för verksamheter kring barn- och 

utbildningsfrågor. Melin uppger att rektorstjänster möter färre antal ansökningar jämfört 

med enhetchefstjänster. Larsson uttrycker att den utsatthet som finns i rektorskapet 

finns i få andra jobb, speciellt eftersom föräldrar lägger det värdefullaste de har i 

rektorns vård - sina barn. 

 

“Ofta uppmärksammas bara det som går dåligt i media. Det är unikt för rektorerna, 

andra yrken såsom omsorg, får ofta dagens ros för utfört arbete, de är vardagshjältar. 

Skolorna syns bara när det är något som gått snett, vilket innebär att rektorerna är 

mycket utsatta.” – Larsson 

 

Det är möjligt att barn- och utbildningssektorns impopularitet kan vara av avgörande 

karaktär för svårigheterna vid chefsrekrytering, men att sektorn skulle vara extra 

drabbad får dock mindre genomslag då exempelvis Landstinget hade färre ansökningar.  

En generell förklaring till varför chefsvakanser överlag inte möter så mycket 

ansökningar kan enligt informanterna bero på övermäktigt ansvar och att det krävs 

mycket tid och energi av en chef. Flera uppmärksammade att det ställs höga krav på 

chefen och att det är många som inte tycker det är värt mödan. Forsberg tog upp den 

ekonomiska frågan och menade att löneskillnaden inte är särskilt stor mellan 

handläggare och enhetschefer, vilket gör att lönen inte är någon stor morot. Göransson 

kan tänka sig att medarbetare ser hur alla de tuffa samtalen och arbetsuppgifterna 

belastar chefen, när de ser det blir bilden av att vara chef inte särskilt attraktiv. Ström 

och Forsberg betonar vikten av att personen verkligen måste gilla att ta avgörande 

beslut och leda folk, det delas sällan ut någon uppskattning till chefen. Ström betonar 

också att chefskapet är särskilt betungande i politiskt styrda organisationer. 

 

"Det är inte lätt att vara chef i en politisk organisation. Vad har du för ansvar och vad 

får du egentligen bestämma om?!” – Ström 
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Ahl och Sjöblom är två informanter som under intervjuerna inte gav sken av att vara 

särskilt oroade över rekryteringssvårigheterna vid chefstillsättning. Ahl menar att det 

alltid kommer finnas folk som är drivna och vill bli chefer. Det bör tilläggas att Ahl var 

en av de som hade flest ansökningar av de intervjuade personerna, med 30-35 sökande 

till en enhetschefspost. Mer intressant är att även Sjöblom, med endast två sökande till 

den senaste chefsvakansen, inte verkar oroad. När vi frågar informanten kring antalet 

ansökningar var svaret; 

 

”Det är inte mycket ansökningar, men vi jobbar mycket nu i Landstinget med 

chefsfrågor och chefsutveckling.” – Sjöblom 

 

Sjöblom fortsätter sedan med att de år 2007 tillsatte en person som arbetar med 

landstingets övergripande chefsfrågor. Vidare förklaras att intresset för chefstjänster 

överlag verkar stort då det varit många sökande till chefsutbildningar som landstinget 

anordnar. Vad vi dock kan fundera kring är huruvida de som går chefsutbildningar 

senare söker tjänsterna. Om det är många sökande till utbildningarna anser vi att det 

borde avspeglas i antalet sökande till chefsvakanserna, vilket vi kan anse att det inte gör 

i dagsläget. Sjöblom upplevs inte vilja vidkänna att det låga antalet ansökningar skulle 

ge upphov till problem, eftersom ett snabbt tillägg kring arbetet med chefsfrågor och 

chefsutveckling följer som svar. 

 

3.2. Tillvägagångsätt och förändringar i processen 

I följande avsnitt följer en redogörelse kring annonsering av chefsvakanser, hur 

kravspecifikation och befattningsbeskrivningar hanteras och möjligtvis förändras samt 

vilka metoder som används om rätt person inte finns i urvalet. 

 

3.2.1. Annonsering 

Arbetsförmedlingens hemsida och ett rekryteringsverktyg som heter Offentliga jobb är 

de annonseringsplatser som utnyttjas av alla informanter, vilket också är ett direktiv 

som offentliga verksamheter måste följa. Andersen berättar att de har tagit del av 

undersökningar som visar på att de flesta sökande hittar annonser via 

arbetsförmedlingens hemsida eller kommunens hemsida, vilket medfört att andra 

annonseringskanaler inte utnyttjas i någon större utsträckning. Karlsson berättar dock att 

bland annat TV har använts för att sprida kännedom om lediga tjänster. Några av de 
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som representerar utbildningssektorn uttrycker att de även annonserar på sidor som 

riktar sig till den enskilda branschen; skoljobb.se och skolporten.se. Även en mer 

generell annonssida på internet nämns; karriärguiden.se. Sajterna används inte enbart 

för annonsering, Larsson menar att de finns på skolsidorna för att lägga upp 

information, intervjuer, presentationer och annan PR för att marknadsföra kommunen. 

Informanten berättar att det är en ständig rörelse på chefstjänsterna vilket gör att det är 

bra att vara uppdaterade.  

 

Tidningsannonser används i liten utsträckning men Forsberg poängterar att 

tidningsannonser kan skapa möjlighet att nå ut till de som inte aktivt söker arbete, vilket 

kan bidra till större urval om det är en svårrekryterad tjänst det handlar om. Flera av 

informanterna uttrycker att de sällan annonserar rikstäckande, vilket enligt Larsson 

beror på att det inte ger så stort mervärde, de som vill söka sig till verksamheten hittar 

dem genom lokala medier.  

 

3.2.2. Kravspecifikation och befattningsbeskrivning 

Många informanter uttrycker att de sällan förändrar kravspecifikationerna eller 

befattningsbeskrivningen vid nyrekrytering, ofta är beskrivningen utformad utifrån de 

direktiv som ställs från myndigheter och utifrån de kvalifikationer som krävs för jobbet. 

Flera vittnar om att det ställs högre krav på cheferna i form av kunskap inom IT och 

ekonomi. Forsberg menar att de inte förändrat något i den senaste annonseringen då det 

gått så pass kort tid mellan anställningarna att uppdraget inte har förändrats. Ström 

upplevs ha lite andra förutsättningar än de övriga och förklarar att de försöker förändra 

befattningsbeskrivningen om möjligheten finns. Hans organisation består av flera olika 

typer av verksamheter, han menar att det krävs flexibilitet och att förändringar och 

anpassningar kan ge upphov till synergier. Även om uppdraget i grunden ser liknande ut 

förklarar Ström att han tar ett steg tillbaka och ser till organisationens behov innan han 

gör en profilbeskrivning av den som ska tillsättas vid en rekrytering. Det är inte säkert 

att den som ska efterträda behöver ha eller bör ha samma kvalifikationer som 

föregångaren. Vad vi kan tolka utifrån informanterna är att organisationens särart kan 

avgöra vilka möjligheter verksamheten har att förändra i befattningsbeskrivningen. 

Vissa informanter vet precis vem de söker och vilka krav de behöver ställa, medan de 

uppdrag Ström utlyser i större utsträckning kan skifta något i karaktär från gång till 

gång.  
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Samtliga informanter betonar att det är viktigt med både utbildning och erfarenhet. 

Informanter inom omsorgsförvaltningen nämner att de har krav på socionomutbildning 

eller likvärdigt för de aktuella enhetschefstjänsterna. Ahl förklarar dock att det av 

tradition är mest socionomer som rekryteras, vilket även Forsberg konfirmerar. 

Forsberg förklarar att det antagligen skulle väcka frågor om en enhetschef anställdes 

utan socionomutbildning, särskilt då chefens underställda har det kravet. Informanten 

kan tänka sig att kravet på socionomexamen kan leda till att några väljer att inte söka 

tjänsten om de inte har det, trots att de har intresset och erfarenheten. Forsberg menar att 

socionomutbildningen och erfarenhet är viktigt när enhetschefer rekryteras, men vid 

rekrytering av vikariat kan det hända att de blir tvungna att tumma på 

erfarenhetskraven. Melin och Andersen förklarar att de vid ett tillfälle haft en 

sjuksköterska som enhetschef, vilket fungerade bra. Idag anställer de därför 

enhetschefer med olika högskoleutbildningar. Att ha erfarenhet inom området är något 

många informanter påpekar vara en av de avgörande faktorerna när de ska välja mellan 

kandidater. Forsberg ger ett exempel på att erfarenhet gör att personen enklare kan ingå 

i en personalgrupp. 

 

”Har man känslan och vet om pulsen är det lättare att närma sig gruppen” – Forsberg 

 

Inom utbildningssektorn påpekar flera informanter, bland dem Göransson, att en 

sökande tidigare kunde gått någon form av managementutbildning, men sedan år 2012 

har skollagen som krav att samtliga rektorer ska ha gått den statliga rektorsutbildningen. 

Även Andersen nämner de ökade kraven, och menar att det kan vara en anledning till att 

varför rektorstjänster möter färre ansökningar än enhetscheftjänster, där 

kravspecifikationen är något bredare. Larsson menar att en rektor kan ha svårt att få 

legitimitet av medarbetare och omgivning om personen som anställs inte har erfarenhet 

av att ha arbetat inom skolan. 

 

En generell tolkning vi kan göra kring kravspecifikation och befattningsbeskrivningar är 

att samtidigt som färre ansökningar kommer in blir kraven högre inom 

utbildningssektorn, vilket kan leda till ännu färre sökande. När det gäller landstinget har 

kraven blivit tydligare. Vi kan se det som positivt eftersom det blir tydligare för en 
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sökande vad som förväntas, det kan å andra sidan innebära att det skrämmer vissa att 

söka. 

 

3.2.3. Temporär lösning 

Informanterna beskriver att lediga chefsvakanser kan ge upphov till olika temporära 

lösningar om en ersättare inte hittas inom tidsramen. Ström svarar att de i ett sådant fall 

får ligga lågt ett tag och lägga ut en ny annons senare. Under tiden får de “köra lite 

konstgjord andning”, vilket han inte ser som något större problem; 

 

“Endera är man en boxtänkare eller så tänker man att problemet går att lösa på annat 

vis, det gäller att se till vilka resurser som redan finns i företaget.”- Ström 

 

Även Melin medger att det kan hända att de inte hittar någon ersättare till den aktuella 

tjänsten. Enligt Melin är det ingen brådska att hitta någon omgående, i deras fall handlar 

det om en skola som ska delas på två. Melin poängterar dock att hans spontana tanke 

när han fick förfrågan om att bli intervjuad för uppsatsen var att de inte upplevde något 

problem och att det förmodligen inte skulle bli någon svårighet att hitta rätt kandidat. 

Nu verkar det bli en utmaning trots allt, även om de inte sitter i sjön än. Sjöblom 

beskriver att de ber den nuvarande chefen att stanna ett tag till för att vinna tid och lägga 

ut annonsen vid lämpligare tillfälle om de ställs inför rekryteringssvårigheter. 

Informanten förklarar att de brukar be cheferna hålla ögonen öppna efter någon som kan 

passa för tjänsten. När det gäller Landstinget, som Sjöblom representerar, är alla chefer 

tillsatta på en begränsad tid. Efter sin tid som chef går de tillbaka till sin tidigare 

anställning. Vi kan tolka det som att den tidsbegränsade anställningen underlättar för 

verksamheten att be chefen stanna på posten. Personen ska antagligen vara kvar i 

organisationen, fast vid en annan befattning.  

 

3.2.4. ”Ring en vän” 

Flera informanter uttrycker att de i vissa fall kontaktar arbetskollegor och andra 

kommuner för att höra om de har någon intressant kandidat till det lediga uppdraget. 

Göransson menar att de olika kommunerna många gånger hjälper varandra. De har 

nyligen rekryterat en person från en närliggande kommun, i det fallet ansåg kommunen 

att personen var ett rektorsämne men att de just då inte hade någon tjänst att erbjuda.  

Personen förflyttades istället till Göranssons verksamhet där det fanns en ledig tjänst. 
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Även i den aktuella rekryteringen, som de i nuläget endast fått in fyra ansökningar till, 

ser Göransson det som en möjlig utväg att kontakta grannkommunerna. Göransson 

uttrycker det som; 

 

”Det handlar om personliga kontakter, de vet att om de hjälper mig någon gång så 

hjälper jag dem om det behövs.” – Göransson 

 

Även andra inom verksamheterna kan ta initiativet att tipsa potentiella intressenter eller 

göra någon intresserad, vilket Melin nämner. Han förklarar att det är en outtalad strategi 

som ofta fungerar, det är fler än förvaltningschefen som vill måna om verksamheten. 

För tillfället har de förlängt ansökningstiden på en chefstjänst, vilket gör det tydligt att 

de vill ha fler ansökande. Det har lett till att anställda tar initiativ till att tipsa andra. Han 

tror också att det är en fördel eftersom rektorer kan tipsa andra som de tror på och vill 

arbeta med. Rektorerna kan då förmedla en bild av arbetsplatsen, om de tycker att det är 

roligt att jobba inom förvaltningen kan det göra att den tipsade personen väljer att söka 

tjänsten. Oavsett hur de annonserar är det svårt att nå ut till dem som inte aktivt söker 

nytt jobb, menar Andersen. Då är det ofta mun mot mun metoden som gäller. Även 

Larsson påpekar att han inte tror på att annonsera mer för att få fler sökande, inte heller 

använda sig av rekryteringsföretag. Istället satsar dem på personliga kontakter, som han 

tror ger bäst effekt på kort tid. 

 

3.3. Intern och extern satsning 

Under det här avsnittet följer en beskrivning av de interna och externa satsningar vi 

identifierat. De satsningar som behandlas är ledarförsörjning och attraktiv 

arbetsgivare.  

 

3.3.1. Ledarförsörjning 

Kalmar Läns kommuner har tillsammans tagit fram ett ledarförsörjningsprogram i syfte 

att locka fler till chefsyrket, vilket flera av informanterna uttycker vara en bra möjlighet 

för intresserade att få prova på chefsuppdraget. Ledarförsörjningsprogrammet beskrivs 

som en utbildning som involverar både en praktisk och en teoretisk del, där deltagarna 

får coaching och vägledning. Den praktiska delen inkluderar ett moment där deltagaren 

får gå bredvid en chef inom organisationen för att få en större insikt i arbetet. Varje 

kommun får anmäla ett antal anställda som de anser har de rätta egenskaperna till 
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chefsyrket. Efter en rundtur på Regionförbundet Kalmar Läns hemsida hittar vi 

dokument som styrker den information informanterna lämnat kring 

ledarförsörjningsprogrammet (Regionförbundet, 2012). Enligt dokumentet är syftet med 

programmet att identifiera kommande ledare som i framtiden ska kunna söka 

chefstjänster inom kommunen, det riktar sig därmed till anställda inom kommunen. Hos 

Regionförbundet i Kalmar Län kan vi i en rapport läsa att det kommer uppstå ett stort 

behov av nya chefer de närmaste åren, vilket är en följd av de stora pensionsavgångarna 

(Kalmar Län, et. al, 2012). Det här gör i sin tur att efterfrågan på ledarskapsutbildningar 

i olika former kommer öka. 

 

Flertalet informanter menar att de till stor del rekryterar internt, Larsson kommenterar 

att de idag rekryterar ca 40 procent internt, vilket kan tyda på att programmet fungerar 

bra. Sjöblom berättar att landstinget har ett liknande ledarförsörjningsprogram, som 

syftar till att satsa på det interna. Hon förklarar att det kan vara svårt att locka chefer 

utifrån som kanske har stadgat sig med familj, barn och liknande. Hon menar att det är 

många bitar som ska falla på plats för att man ska vilja flytta till en annan stad. Det 

framgår att hon därför tycker att interna satsningar är positiva. Ahl menar att de till stor 

del anställer personer som på ett eller annat sätt är knutna till verksamheten, endera 

genom tidigare vikariat eller ledarförsörjningsprogrammet. Det är få som dyker upp 

som “gubben i lådan”. Flera informanter nämner att ett vikariat eller en 

sommaranställning kan vara ett bra tillfälle att prova någon som kanske har mindre 

erfarenhet. Forsberg uttrycker att vikariat gynnar både personen och organisationen. Det 

ger personen en möjlighet att känna på befattningen och det blir möjligt för 

organisationen att känna av om personen kan vara lämplig i befattningen. Han menar att 

de helst anställer de med erfarenhet och utbildning, men att det kan vara svårare vid 

vikariat, då kan en mindre erfaren person få chansen.  

 

Karlsson och Sjöblom nämner vikten av att stötta de interna karriärvägarna. Karlsson 

menar att det dels är bra för att lösa rekryteringsproblematiken och för att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Göransson berättar under intervjun att de tidigare haft en intern 

rektorsutbildning som de planerar att starta upp igen. Utbildningen har dubbelt syfte; 

dels för att få en rekryteringsbas men också för att de anställda ska få en större 

förståelse för den komplexitet rektorsjobbet innebär. Om medarbetarna får en ökad 

förståelse för rektorernas situation kan det leda till bättre förhållanden dem emellan. 
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Utbildningen ger också arbetsgivarna en möjlighet att bedöma om deltagarna är 

tillräckligt bra för att bli chefer i framtiden. Även Karlsson berättar att han lyft frågan 

kring en liknande utbildning. Karlsson förklarar att det tidigare fanns biträdande 

rektorer, vilket han såg som positiv då det innebar att den biträdande kunde känna av en 

mellanposition. Idag är det ett ganska stort kliv mellan att inte ha något ledaransvar och 

att ha det fullt ut. Karlsson tror att programmet kan vara ett sätt för medarbetare att få en 

inblick i rektorskapet och se det som mindre skrämmande.   

 

Vi upplever att informanterna är mycket positiva till ledarförsörjningsprogrammet. Ahl 

tror också att de pensionsavgångar som ligger framför dem kan lösas genom att ligga 

steget före, försörjningsprogrammet kan vara en del i det arbetet. Pensionsavgångar är 

något Sjöblom inte uppfattar som ett problem då Landstinget har tidsbegränsade 

chefskap. Hon menar att en chef som börjar närma sig pensionsålder hunnit kliva av sin 

post redan innan det är dags att lämna arbetsmarknaden.  

 

3.3.2. Attraktiv arbetsgivare 

Karlsson är en av informanterna som poängterar att interna satsningar är ett sätt att vara 

en attraktiv arbetsgivare på. Att framställa kommunen som en attraktiv arbetsgivare 

förklaras av Larsson som ett långsiktigt projekt. Larsson förklarar att Kalmar arbetar 

med att skapa en positiv och attraktiv bild av kommunen exempelvis genom videoklipp 

som finns tillgängliga på kommunens hemsida och på YouTube. Larsson menar också 

att det är svårt att framställa sig som en attraktiv arbetsgivare då många andra på 

marknaden gör detsamma, det blir svårt att synas i mängden. Vid en sökning på 

YouTube kunde vi hitta videoklippen ”vi vill bli dina nästa arbetskamrater”, som visar 

upp vad Kalmar har att erbjuda som arbetsgivare och arbetskamrat (YouTube, 2012). 

Däremot kunde vi inte finna de övriga kommunerna och förutsätter därför att de inte 

använder samma metod. Forsberg nämner också att Nybro kommun deltagit under en 

arbetsmarknadsmässa för att marknadsföra sig. 

 

I stora drag kan vi se att arbetet med att förmedla en positiv bild av arbetsplatsen görs 

av kommunerna i stort och att de enskilda förvaltningarna inte är särskilt involverade i 

det arbetet. Larsson nämner att de inte arbetar aktivt för att göra bilden av chefskapet 

mer attraktiv, vilket i hans fall syftar till rektorskapet. Den ständiga rörelsen på 

chefsposter gör dock att det är viktigt att synas på nätet och informera om hur det är att 
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arbeta inom skolan. Han uttrycker att även om han inte vet vilken tjänst som kommer 

komma ut härnäst, så kommer det ske inom några månader. Larsson nämner att även 

om de själva inte arbetar med det i stor utsträckning har nationell TV till viss del gjort 

försök till uppmärksamma rektorskapet. De har uppmärksammat skolan och 

rektorskapet genom att sända en programserie. Dock berättar han att den förmedlade 

bilden genom TV inte alltid var positiv, men att det åtminstone gav en ärlig bild. 

 

Flera av informanterna förklarar att deras branscher ofta illustreras på ett negativt sätt av 

media och samhället, en bild som gör att deras verksamheter minskar i attraktionskraft, 

vilket påverkar intresset för chefsposterna. Göransson ställer sig något negativ till 

marknadsföring av verksamheten, han menar istället att verksamheten borde 

uppmärksammas utifrån den praktiska insatsen. Tyvärr, menar Göransson, märks inte de 

goda prestationerna lika mycket som de mindre bra, i media skrivs det oftare om när det 

går dåligt. Han menar också att det behövs journalistkompetens eller PR kunskaper för 

att kunna sprida ett positivt budskap. Om bilden av skolor och rektorskap ska kunna 

förändras till det bättre behöver cheferna ha den typen av resurser att tillgå inom 

kommunen. Vi kan tolka Göranssons uttalande som att det låga intresset för 

rektorstjänsterna sitter djupare och bortom hans förmåga att åtgärda, en uppgivenhet i 

frågan lyser igenom. Problematiken är komplex då bilden av en rektor och skolan är 

negativt betingad och det är svårt att lösa genom att marknadsföra kommunen.  

 

Sjöblom nämner att de arbetar för att göra chefskapet inom Landstinget mer attraktivt 

genom att stötta cheferna. Hon berättar att de länge känt att de behövde ta ett grepp om 

chefsfrågor, därför tillsattes en som är specialiserad på ämnet. Hon menar att det är tufft 

att vara chef och att det blir mer attraktivt om det finns stöttning samt att det bidrar till 

en bättre kvalité hos cheferna. Melin och Andersen nämner att de i arbetet med att vara 

en attraktiv arbetsgivare satsar en del på att få yngre personer att anta sig chefskap. 

Möjligheten att kunna kombinera det med privatlivet blir då en följd i satsningen. För en 

tid sedan var Melin, som är förvaltningschef, föräldraledig vilket enligt Andersen kan 

ses som ett symbolvärde för övriga medarbetare och chefer. Det är ett stort värde för 

cheferna och deras familjer, men också för organisationen då det visar på att 

föräldraledighet är en möjlighet. Melin förklarar att det inte ska ses som ett hot att inte 

vara oersättlig, det ska ses som en möjlighet.  
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3.4. Hanterbarhet 

I följande avsnitt behandlas olika aspekter kring vad det innebär att vara chef, vilket 

ansvar som följer, den arbetsbelastning som uppmärksammats, de stödfunktioner chefen 

kan behöva samt vilka organisationsförändringar flertalet informanter påpekar som 

följder av förändrade förhållanden för chefen. 

 

3.4.1. Arbetsbelastning 

Fler informanter nämner att chefsrollen är ett tufft uppdrag, flera av de som lämnat sin 

position har gjort det på grund av för hög arbetsbelastning. Forsberg uttrycker att den 

enhetschef som de nu söker ersättare till har valt att lämna sin position på nämnd grund. 

Han förklarar att det är ett tufft arbete för alla oavsett om personen har erfarenhet eller 

inte, men det försvåras än mer om erfarenhet saknas. Göransson ger exempel på rektorer 

som lämnar sin roll och återgår till att vara lärare på grund av det mäktiga ansvaret det 

innebär att vara rektor. Samtliga informanter nämner att chefskapet är tufft och 

involverar mycket ansvar. Arbetet förklaras som betungande på grund av stora 

personalgrupper och flera ansvarsområden. Att vara chef inbegriper många olika 

arbetsuppgifter, Ahl beskriver arbetet som ensamt och som en balansgång mellan att 

hinna med både administrativa uppgifter och att vara en närvarande chef, han uttrycker 

att det är en livsstil man måste vilja leva. 

 

Ahls uttalande kan även kopplas till en anekdot som Ström delade med sig av, han 

beskrev att en av cheferna på förvaltningen berättat att han hade svårt att sova om 

nätterna. Vaken klockan tre på natten hade han tagit upp sin mobil och svarat på tre 

jobbmail. Ström kan förstå att det är många som väljer att inte anta sig en chefsposition 

eftersom det handlar om ett stort uppdrag. Efter sin historia avslutar Ström med att säga; 

 

”Det är tufft och krävande. Folk runtomkring ser det och tänker väl; ´vem vill ha det 

så?!´” – Ström 

 

Sjöblom nämner att de inom Landstinget har tidsbestämt ledarskap, tiden är satt på fyra 

år men ofta stannar cheferna kvar några år längre. Sjöblom menar att bilden av hur det 

är att vara chef kan lättas upp och inte kännas lika betungande om det blir tidsbegränsat. 

Bilden idag är att en chef ofta sitter på sin post i 30 år, vilket kanske inte är så lockande, 

menar Sjöblom. Ett tidsbegränsat ledarskap tonar ner bilden och gör att det utåt sett kan 
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kännas mer hanterbart och mindre betungande, det tar också bort bilden av ett 

misslyckande när chefen lämnar sin post. Det är mer accepterat att kliva av när alla vet 

att chefskapet bara är för en period. Med hjälp av vårdförbundets hemsida stärks 

Sjöbloms uttalande om tidsbegränsat ledarskap. Det förklaras att modellen används 

inom Sveriges Landsting och ett ytterligare motiv till det tidsbegränsade ledarskapet är 

att arbetsgivaren ska få större möjligheter att förändra chefskapet och anpassa det till 

nuvarande situationer (Vårdförbundet, 2009).  

 

3.4.2. Stöd 

Några informanter berättar att skollagen skärpts och att det numera bara får finnas en 

rektor per enhet. Ett av de gymnasier Göransson har inom förvaltningen hade tidigare 

två rektorer, efter skolverkets regeländring var han tvungen att antingen dela gymnasiet 

till två enheter alternativt göra en rektor ytterst ansvarig för hela enheten. Göransson 

förklarar att de valde att behålla en rektor och tillsätta en biträdande tjänst, han hade 

hellre haft det som det var tidigare, då ansvaret delades lika mellan rektorerna. 

Göransson klargör att rektorn kan delegera arbetsuppgifter men inte ansvaret. 

Biträdande funktioner är något som nämns av flera informanter som ett sätt att avlasta 

chefen på. Att göra arbetet hanterbart är ett uttryck som återkom under intervjuerna. 

Många gånger talades det om att enheterna som cheferna ansvarar för borde vara i en 

hanterbar storlek, alternativt att uppdraget inte borde innehålla för många enheter. I 

Göranssons verksamhet har de som riktmärke att det ska vara maximalt 30 personer 

underställda en chef, något de inte riktigt uppnått än. Göransson förklarar att det beror 

på att politikerna måste godkänna om de ska utöka med fler chefstjänster, då det också 

innebär att de behöver mer pengar. Även Ahl nämner att de satsar på att ha ett 

hanterbart antal underställda, samtidigt poängterar han att det inte går att göra enheterna 

för små. Risken finns då att chefens roll förminskas och blir sårbar, det behövs också 

dynamik och volym i grupperna för att kunna matcha cheferna lönemässigt med andra 

branscher.  

 

Flera informanter menar att verksamheter utökas i allt större grad och för att hantera det, 

i samband med krav från olika instanser, har olika åtgärdsprogram tagits fram. Melin 

berättar att de vid ett tillfälle fick en skrivning från facket att se över chefernas situation. 

Han förklarar att de redan innan skrivningen hade tankar på att göra förändringar. 

Åtgärden blev att dela en enhet i två, för att göra situationen mer hanterbar. Till en 
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annan stor enhet har Melin tillsatt en biträdande funktion för att avlasta. Att dela upp 

enheter för att minska antalet underställda är något som nämns av flera informanter, 

flera nämner också vikten av att ge stöd till cheferna för att göra rollen mer hanterbar. 

Ahl förklarar att de har bildat team med tre till fyra enhetschefer som samarbetar för att 

underlätta för cheferna. När det gäller ekonomiska frågor blir teamet bedömt 

tillsammans, vilket gör att de inte blir ”ensamma krigare”, för att använda Ahls egna 

uttryck. Han förklarar också att unga, mindre erfarna enhetschefer får vägledning och 

hjälp av erfarna kollegor som en följd av teamindelningen. Melin förklarar att han sett 

ett större behov av att stötta cheferna och att de behövde ta ett tydligare grepp om 

personalfrågor. Följden har blivit att personalutvecklaren, Andersen, fått en tydligare 

roll som coach och stödfunktion för cheferna. Andersens coachande roll är tänkt att vara 

mer proaktiv för att stödja chefer inom förvaltningen. 

 

Sjöblom berättar att de stöttar sina chefer genom att de får tillgång till psykolog på 

Landstingshälsan. Chefen kan vända sig till psykologen enskilt eller i grupp för att få 

handledning. Andra stödfunktioner informanter nämner är kringresurser som underlättar 

för cheferna i frågor som rör löner, informationstillgång, ekonomi, personal och 

samordning. Att chefer behöver ha en nära relation till sin chef som de kan kontakta och 

bolla tankar med är ytterligare en stödfunktion som informanter lyfter fram.  

 

Många av informanterna nämner att de har utbildningar som ska hjälpa chefer och 

ledare att lyckas i sin roll och för att utveckla den. En utbildning som flera informanter 

nämner är något de kallar för chefkörkortet eller grönt kort. Den syftar till att ge 

kunskap i praktiska arbetsuppgifter, såsom arbetsmiljö, rekrytering, massmedia och 

liknande. Melin förklarar att UL, Utvecklande Ledarskap, är en utbildning som finns på 

olika nivåer. På Kalmar kommuns hemsida kan vi finna den utbildning Melin beskriver, 

kursen beskrivs rikta sig till anställda inom kommunen som vill utveckla sitt ledarskap 

och medarbetarskap (informationsenheten, 2012).   

 

Vad gäller stödfunktioner kan vi tolka det som att flera verksamheter är medvetna om 

den tunga arbetsbelastningen och det övermäktiga ansvar chefer bär på. Många upplevs 

satsa på olika typer av stödfunktioner för att förbättra arbetssituationen samt att genom 

att dela upp enheter minska ansvaret. Satsningarna verkar både vara på eget initiativ och 

på grund av de granskningar som de utsätts för och de krav som ställs av olika 
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myndigheter och organisationer. Vissa bestämmelser som de måste följa utökar dock 

ansvaret, då exempelvis Göransson förklarar att de var tvungna att ta bort en rektor och 

låta en rektor ta hela ansvaret för en, enligt honom, lite för bred enhet. 

 

3.4.3. Verksamheternas särart 

Informanternas verksamheter och deras sätt att organisera sig på har beskrivits något 

olika. Larsson betonar att organisationen är starkt decentraliserad och att cheferna 

nästan blir som egenföretagare. Cheferna får organisera sin enhet på ett sätt som de 

anser lämpligt, utifrån den budget de har att röra sig med och utifrån de regler som 

måste följas. Larsson förklarar det på följande sett; 

 

“I Kalmar stad kan vi lite kaxigt säga att här blir man `chef på riktigt`. […] Många 

rektorer idag har mest hand om den pedagogiska utvecklingen men hos oss måste man 

även ha insikt i ekonomiska frågor, det ställer högre krav på de sökande.” – Larsson 

 

Informanterna delger olika nyckelord för deras verksamheter, Ström poängterar 

flexibilitet som den röda tråden i verksamheten. Organisationen innefattar flera olika 

typer av verksamheter vilket gör att de behöver kunna ”tänka utanför boxen” för att få 

ihop arbetet. Han menar att de måste hjälpas åt, stötta varandra och tänka på nya sätt. 

De uppdrag cheferna har inom förvaltningen är i visst mått skräddarsydda för att passa 

organisationen och personen. Melin och Andersen, som arbetar på en 

kommundelsförvaltning som innefattar äldreomsorgen och skolverksamheten inom 

kommundelen, titulerar sig som generalister. De förklarar att organisationen är liten och 

har korta beslutsvägar med stora möjligheter för organisationsmedlemmarna att 

påverka. Det nämns också att deras riktmärke är att testa nya saker, inom ramen för vad 

en kommunal förvaltning kan göra. Vid frågan om hur deras verksamhet skiljer sig 

nämns det att andra förvaltningar är mer stuprörsorganisationer, medan de själva är 

generalister. De uttrycker det som något positivt, men menar att det finns positiva saker 

med att bara ha ett verksamhetsområde också. De uttrycker följande; 

 

”Vi har småskalighetsfördelarna och inne i Kalmar har de stordriftsfördelarna.” – 

Melin 
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3.5. Upplevda begränsningar inom offentlig sektor 

Flera av informanterna menar att de ekonomiska begränsningarna gör att de inte kan 

satsa fullt ut på alla områden de önskar, särskilt lönefrågan blir uppmärksammad under 

intervjuerna. Forsberg menar att lönenivån mellan en kvalificerad handläggare och en 

enhetschef är för liten för att vara motiverande. Arbetsbelastningen och ansvarstagandet 

för en handläggare anses vara mindre, samtidigt som lönen är ungefär densamma. Han 

anser att det hade varit enklare om löneutrymmet kunde jämföras med privat sektor. Det 

hade kunnat göra spannet mellan de olika befattningarna bredare och därigenom 

attraherat fler. Även Ahl är inne på förhållandet mellan offentliga och privata aktörer. 

Han nämner att privata företag som kommer in på marknaden kan påverka de 

kommunala verksamheterna genom att det blir en större konkurrens om kandidater till 

chefsposter, vilket kan minska urvalet ytterligare.  

 

Inom utbildningssektorn diskuterar informanterna också löneaspekten. Göransson 

menar att de låga lönerna, i kombination med skolans ofördelaktiga rykte gör att folk 

inte söker sig till verksamheten. Kommunen behöver uppvärdera alla led i skolan för att 

göra branschen mer attraktiv, förklarar han. Göransson berättar att en annan svårighet är 

att vissa rektorer ansvarar för flera enheter som är geografiskt placerade på olika ställen, 

vilket leder till ett splittrat uppdrag för chefen. Ekonomiska begränsningar gör att 

Göransson inte kan agera fullt ut för att lyckas göra uppdraget mer hanterbart. 

Politikerna måste godkänna och betala för den merkostnad som uppstår när ytterligare 

en rektor ska tillsättas, vilket det är svårt att få pengar till. 

 

I en kommunal verksamhet kan ett problem bli att de resurser som krävs för att lösa en 

uppgift inte finns tillgängliga, ett litet problem kan då bli till något stort, enligt Ström. 

Han menar att anställda inom kommunal verksamhet på så vis blir begränsade i sitt 

arbete, knappa resurser gör att en chef måste vända på varje sten. Situationen beskrivs 

tydligt av Ström; 

 

”I andra bolag kanske man kan satsa sig ur krisen, det fungerar inte riktigt i en 

kommunekonomi. Vi får hela tiden ligga med nästippen ovanför vattenytan.” – Ström 

 

Ström förklarar att anställningstiden för en kommunchef är 18 månader i genomsnitt. 

Han uttrycker en viss förståelse till den låga anställningstiden, då begränsningarna lätt 
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skapar frustration i arbetet. Även Larsson poängterar att pengar inte växer på träd i 

kommunal verksamhet, vilket gör att de måste prioritera. Just nu ligger deras prioritet på 

lärartillsättning där de också sett en nedgång i antalet ansökningar. I nuläget satsar de 

därför inte så mycket på att försöka förändra bilden av chefsrollen. Han uttrycker att så 

länge det inte är kris satsar man inte på det. Larsson är en av de informanter som har 

flertalet ansökningar till den aktuella chefstjänsten, men uttryckte att det var få med rätt 

kvalifikationer. Andersen menar att det från nämndens sida finns en tydlig tanke med att 

våga prova på nya arbetssätt och att det är viktigt att ligga steget före. Vilka möjligheter 

som finns begränsas dock av vad som går att genomföra inom ramarna för kommunal 

verksamhet. 

 

Överlag kan vi se tendenser till att verksamheterna vill visa upp en positiv bild, vilket är 

naturligt då de representerar verksamhetens styrning. Att uppmärksamma svårigheter 

och begränsningar kan visa på att de inte är så bra som de kunde varit. Vi ställer oss 

därför frågande till om den positiva bild de framför är en fasad att visa upp utåt, för att 

värna om både sig själva, och sin verksamhet i stort.   
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4. Teori 

Vår första forskningsfråga handlar om hur organisationerna uppfattar de utmaningar 

som finns vid chefstillsättning. Det gör att vi valt att studera teorier kring 

problemuppfattning. Den andra frågeställningen involverar hanterande av de 

utmaningar som kan uppstå vid chefsrekryteringar. Vid den empiriska datainsamlingen 

fann vi vissa ledord som har fått utrymme i teorin. Hanterandet har även kopplats till 

teorier som ställer det i ett större perspektiv, varpå strategiskt och operationellt 

perspektiv behandlas. Den tredje frågan, vad ligger till grund för hur verksamheterna 

hanterar problematiken, ansåg vi vara svår att diskutera om inte val och beslut 

berördes. De val som görs kan anses vara länken mellan hur en organisation uppfattar 

en problematik och hur den sedan agerar. Problemets karaktär syftar i första hand till 

att studera beteende och attityder, vilket vi indirekt kan koppla till val. Utifrån 

undersökningen har vi funnit att organisationer och människor i visst mått är 

begränsade, aspekter som också påverkar organisationers upplevelser och hanterande. 

Vi har också därför valt att analysera det empiriska materialet med teorier kring 

begränsningar, såväl praktiska som informella. 

 

4.1. Problemuppfattning 

Den första forskningsfrågan söker svar på hur den offentliga sektorn i Kalmar län 

uppfattar utmaningarna vid chefstillsättning, därför fann vi det relevant att ställa 

informanternas delgivanden i relation till teorier kring problemuppfattning. En 

organisation kan uppleva ett problem när det finns ett glapp mellan den önskade och 

den faktiska situationen (Haslebo & Nielsen, 1997). Glappet kan uppmärksammas och 

yttra sig på ett successivt sätt, där problematiken blir tydligare med tiden. I andra fall 

kan ett problem upplevas som en blixt från klar himmel. Att en organisation plötsligt 

uppmärksammar en problematik kan bero på iakttagelser eller på krisliknande händelser 

som lett till problemet. Uppmärksamheten riktas antingen mot den upplevda situationen 

och hur organisationen kan ta sig bort från den, eller mot den önskade situationen och 

hur organisationen ska ta sig dit (Haslebo & Nielsen, 1997). Burke (2011) förklarar att 

krafter i omvärlden som påverkar organisationer kan vara förödande eller på ett positivt 

sätt uppmana till kreativitet. Kreativitet är, enligt Morris et al (2008) ett nyckelord och 
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bör uppmuntras i en organisation för att finna bra lösningar eller nya arbetssätt. Storey 

och Salaman (2012:236) uttrycker; 

 

 “Många synbara problem är i själva verket bara är symptom. Det verkliga problemet 

är inte det som syns - låg arbetsmoral, stora mängder slöseri, bristfälligt samarbete, 

avsaknad av en successionsplan och så vidare - utan det faktum att problemet existerar 

eller lever kvar.”  

 

Att finna en lösning på ett problem kan vara svårt, om själva angreppssättet är 

svårdefinierat (Storey & Salaman, 2012). Om problemet är varaktigt bör det behandlas 

genom att angripa orsakerna till det, dessvärre menar Storey och Salaman (2012) att det 

kan vara svårt att se vad som utlöst det synliga problemet. När en organisation står inför 

en situation som kräver ett beslutsfattande finns det flertalet alternativa vägar att gå 

(Hedin & Sandström, 2006). Vilket val som än görs har andra alternativ medvetet eller 

omedvetet valts bort (Simon, 1997). Vilket beslut som fattas påverkas till viss del, enligt 

Hardman (2009), på beslutsfattarens kunskap och medvetenhet om situationen. Att 

valen görs omedvetet kan kopplas till nyinstitutionalism. 

 

4.2. Nyinstitutionalism 
Nyinstitutionell teori kan användas för att förklara hur organisationer fungerar och 

varför de beter sig som de gör (Johansson, 2002). Vi fann teorin intressant i 

sammanhanget då den tredje forskningsfrågan handlar om vad som ligger till grund för 

verksamheternas hanterande. Teorin bygger på att organisationer och människor är 

påverkade av institutioner (Johansson, 2002). Institutioner är förgivet tagna, normativa 

och kognitiva mönster som baseras på regler. Reglerna kan vara av formell eller 

informell samt medveten eller omedveten karaktär (Johansson, 2002). Institutioner 

påverkar och begränsar organisationer och deras beteende, vilket gör att de inte agerar 

fullständigt rationellt. Storey och Salaman (2012) uttrycker att chefer som står för 

beslutsfattande ofta har svårt att ta beslut som inte följer den riktning, värderingar, 

antaganden och övertygelser som företaget vilar på och som tidigare har fungerat. Det 

kommer till uttryck genom att väl beprövade strategier, metoder, rutiner och strukturer 

används. De väletablerade arbetssätten är ofta mycket användbara och effektiva, men 

kan vara mindre gynnsamma när organisationens förutsättningar förändrats (Storey & 
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Salaman, 2012). Förutom att omvärlden påverkar organisationer menar Blomquist 

(1996) också att organisationer är med och skapar sin omgivning. 

 

Nyinstitutionalism betonar förhållandet mellan en organisation och dess omgivning där 

omgivningen begränsar organisationers handlingsutrymme (DiMaggio & Powell, 1983). 

Inom teorin ses omgivningen som något genomträngande i organisationen. Den 

påverkar tänkandet, handlandet och uppbyggnaden av den formella strukturen 

(Johansson, 2002). Organisationsmedlemmarna uppfattar världen på ett sätt som är 

förenligt med den omgivning de ingår i. Organisationer ses som en del inom ett 

organisatoriskt fält där ett stort antal organisationer ingår (DiMaggio & Powell, 1983). I 

ett fält interagerar organisationer, de delar samma sociala sfär, de har gemensamma 

uppfattningar om vad som anses vara rätt och hur man bör agera, de interna 

förhållandena är således lika. Organisationer tar till sig samma information och 

organisationsmedlemmarna är medvetna om vilka som ingår i fältet. DiMaggio och 

Powell (1983) menar att organisationer i sitt startskede ofta har en viss unik karaktär, 

men när organisationen förankrats sker homogenisering av organisationerna inom fältet. 

Eftersom organisationsmedlemmarna påverkas av omgivningen på ett genomträngande 

sätt uppfattar de världen utifrån en gemensam bas. Hur organisationen uppfattar 

omgivningen får också en inverkan på vad som anses vara legitimt. Organisationen 

söker legitimitet och agerar därför utifrån den bas som den står på. Andra organisationer 

inom fältet har en liknande världsuppfattning. De influeras på samma sätt, lyssnar till 

samma information och måste följa föreskrifter för deras gemensamma karaktär, vilket 

gör dem mer lika varandra (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Att agera utifrån institutionella regler som stämmer överens med rådande institutioner 

kan sakna rationalitet och vara mindre effektivt för en organisation (Johansson, 2002). 

Trots det kan det vara mer legitimt att följa uppsatta regler än att inte göra det. När 

regler och allmänt accepterade procedurer som anses vara rationella egentligen inte är 

det kallas de för ”rationaliserade myter”. Om de rationaliserade myterna anses vara 

rationella och vinner kraft hos medarbetarna kan det vara strategiskt att bevara eller 

införa en rationaliserad myt, så länge medarbetarna tror på myten (Johansson, 2002).  
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4.2.1. Isomorfism 

DiMaggio och Powell (1983) förklarar att en organisations förändringar tidigare 

berodde på att de sökte en högre effektivitet och att beslutet att förändras därför var 

rationellt grundat, så är dock inte fallet längre. Organisationer efterliknar varandra 

genom konkurrerande och institutionell isormorfism. Den konkurrerande isomorfismen 

handlar om konkurrensen mellan organisationer som påverkar dem till att förändras. De 

tar efter vissa innovationer för att bli konkurrenskraftiga, allteftersom kommer övriga 

organisationer inom fältet följa efter, vilket gör att de blir mer lika. När nya 

innovationer uppkommer är det snarare en fråga om legitimitet än om rationalitet om 

den ska införas eller inte. I vissa fall är det ett rationellt agerande från en individuell 

organisation att anta en ny innovation, arbeta med en ny process eller ny produkt, men 

det kan vara irrationellt om flertalet organisationer gör det. Det som sker är att 

organisationers försök till att förändras för att skilja sig ur mängden blir tillintetgjort, då 

fler organisationer agerar på samma sätt (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Den institutionella isormorfismen baseras på tre olika typer av isomorfism; tvingande, 

normativ och mimetisk isormorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Den tvingande 

isomorfismen handlar om formella och informella påtryckningar som ”tvingar” 

organisationer att likna andra som möter likartade omständigheter i omgivningen 

(DiMaggio & Powell, 1983). Påtryckningarna kan vara utfärdade av politiska mandat, 

kulturella från samhället eller komma från andra organisationer. Att följa påtryckningar, 

både gällande de samhälleliga och de som regleras i lag, ger organisationen legitimitet. 

När organisationer känner sig osäkra på hur de ska bete sig sker i vissa fall den 

mimetiska isomorfismen, där organisationen härmar en annan. Den osäkerhet som 

organisationen ställs inför kan ha skett i andra organisationer vid ett tidigare tillfälle. 

Istället för att ta tid och energi till att finna en egen väg kan en annan organisations 

handlande i situationen användas, varför uppfinna hjulet två gånger? Problemet med 

mimetisk isomorfism är att en bra lösning för en organisation inte med säkerhet är den 

bästa för en annan. 

 

Normativ isomorfism handlar i första hand om att vissa arbetssätt är norm inom vissa 

professioner. Den normativa aspekten uppstår eftersom organisationer som ingår i 

samma fält ofta har liknande typer av medarbetare med liknande utbildning i 

ryggsäcken. Det gör att den normativa isomorfismen avgörs när organisationer filtrerar 
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vilka som ska ingå i den vid rekryteringsförfarandet. Eftersom medlemmarna är lika blir 

också deras synsätt och agerande likartat. De tre typerna av isomorfism avgränsas dock 

inte på ett distinkt sätt i verkligheten, utan kan ske i blandad form (DiMaggio & Powell, 

1983). 

 

4.2.2. Institutionalism inom offentlig sektor 

Burke (2001) menar att organisationer påverkas av omvärlden och därmed måste göra 

anpassningar, han menar också att det omvända gäller då organisationer även kan 

förändra omgivningen. Förändringar kan vara både planerade och oplanerade och att e 

kan ske både successivt och i ett svep. Blomquist (1996) uppmärksammar hur offentlig 

sektor ifrågasätts vad gäller hur de väljer att möta nya krav. Verksamheter inom den 

offentliga sektorn väljer vanligtvis att hantera kraven genom att reformera, ett avsiktligt 

sätt att förändra organisationens form på. Reformer förklaras första hand vara 

legitimitetsskapande, men bygger även på tanken att de ska skapa aktiviteter som 

uppmanar till förbättringar. Inom offentlig sektor sker reformer ofta på rutin, vilket gör 

att de ses som normala företeelser och något som upprätthåller stabilitet snarare än leder 

till förändring. Det väsentliga för organisationen är att kunna visa den krävande 

omgivningen att de kan hantera problem som dyker upp på ett lämpligt sätt (Blomquist, 

1996).  

 

Genom att hantera problemet vinner organisationen legitimitet utifrån de institutioner 

som verkar (Johansson, 2002). Strävan efter legitimitet är poängen i den 

nyinstitutionella teorin. Meyer och Rowan (1977) betraktar organisationer som löst 

kopplade mellan den formella och informella strukturen. Den formella strukturen är en 

spegling av den institutionella omgivningen, vilket påverkar organisationens legitimitet 

och dess överlevnad. Olika institutioner kan dock vara motstridiga, vilket gör att 

organisationer kan välja att koppla isär den formella och informella strukturen för att 

kunna uppfylla dem (Johansson, 2002). Dock handlar det inte om att samtliga 

institutioner uppfylls, en del uppfylls bara till synes. Motstridiga krav från omgivningen 

är något offentliga verksamheter får hantera dagligen (Czarniawska-Joerges, 1992). 

Czarniawska-Joerges (1992) menar att sektorn är fylld, och drivs, av paradoxer då de 

måste försöka förverkliga värderingar som motsätter sig varandra. En paradox som 

nämns är den mellan förnyelse och tradition. Ett sätt att hantera de motstridiga kraven är 
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enligt Czarniawska-Joerges (1992) att frikoppla dem. Frikopplingar ses i offentlig 

verksamhet som norm snarare än avvikelse, eftersom det sker dagligen. Olika reformer 

stannar vanligtvis vid att det endast pratas om dem, det kan räcka för att skapa 

legitimitet. Själva beslutet och genomförandet blir mindre viktigt. Blomquist (1996) 

menar att det ur ett ledningsperspektiv ofta handlar om enbart prat. I offentliga 

verksamheter kan det ses som en viktig organisatorisk uppgift då det kan ses som ett 

verktyg som skapar mening i de sociala konstruktionerna där verksamheterna ingår. 

Genom teorin kan vi tolka det som att prat kan ses som en frikoppling mellan 

institutioner och det faktiska handlandet. 

 

4.2.3. Entreprenöriella organisationer 

I den empiriska insamlingen av data fann vi att organisationerna i visst mått var olika 

vad gäller möjlighet till flexibilitet. Teoretiskt ställs flexibilitet och institutionalism i 

relation till varandra (Johansson, 2002). Entreprenöriella organisationer är också nära 

kopplat till flexibilitet, vilket är anledningen till att teorin fick utgöra en del av 

framställningen. Om en organisation är flexibel har de goda möjligheter att anpassa sig 

till sin omgivning medan de mindre flexibla är mer inåtvända och oberoende av vad 

som sker i omgivningen (Johansson, 2002). För att vara konkurrenskraftig menar 

Morris, et. al, (2008) att en organisation behöver vara entreprenöriell, vilket de förklarar 

med att vara anpassningsbar, flexibel, snabb, aggressiv och innovativ. En organisation 

kan vara entreprenöriell i olika grader, vilket är resultatet av hur innovativ, risktagande 

och proaktiv organisationen är. Innovationer handlar om något, en sak eller ett 

arbetssätt, som är nytt och unikt. Det kan vara allt från att imitera redan befintliga 

procedurer eller göra små, kontinuerliga förbättringar till att göra något helt 

banbrytande. Att vara risktagande handlar om att våga gå utanför sin bekvämlighetszon. 

Den proaktiva aspekten innebär att entreprenöriella företag agerar, inte reagerar. Morris, 

et. al, (2008) uttrycker att det är viktigt att se till vilka resurser företaget har och vad 

som behövs när nya resurser ska tas in. Att finna en modell som konstant passar alla 

organisationer är inte längre aktuellt, det handlar istället om att organisationen behöver 

experimentera för att finna egna vägar. Ett farthinder för entreprenörer inom 

organisationer kan vara dess trögrörlighet och motstånd. Det kan också vara svårt att i 

vissa fall legitimera det entreprenöriella angreppssättet för hela organisationen. Dessa 

hinder eller motstånd beror på att organisationer innehåller och påverkas av många olika 

människor (Morris, et. al, 2008). Vi kan tolka det som att Morris et. al, (2008) syftar till 
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att organisationer är institutionaliserade, vilket gör det svårt för dem att agera på ett 

entreprenöriellt sätt. 

 

Linett, et. al, (2010) pratar om flexibilitet i offentlig sektor och menar att kommunala 

verksamheter har förutsättningar för att vara mer flexibla, men att det inte utnyttjas till 

fullo. De menar att kommunal verksamhet involverar många typer av verksamheter och 

att det skulle vara möjligt att låta människor arbeta mer gränsöverskridande. Om man 

låter medarbetare prova på och arbeta inom områden de normalt inte befinner sig i kan 

dolda talanger komma fram. Att arbeta mer gränsöverskridande kan också skapa mer 

motivation hos de anställda och medföra att de får en större överblicksbild över 

organisationen (Linett, et. al, 2010). Enligt Morris, et. al, (2008) är det fördelaktigt att 

ha en större överblicksbild och att vara involverad i flera områden, då det öppnar upp 

för kreativitet, flexibilitet och förnyelse, alltså entreprenörskap. 

 

4.3. Strategiska och operativa beslut 
Eftersom uppsatsen söker svar på hur organisationer hanterar utmaningarna vid 

chefstillsättning såg vi en relevans i att diskutera strategiska och operativa beslut. Storey 

och Salaman (2012) förklarar att många organisationer försöker lösa problem genom att 

använda väl beprövade, och för chefen kända, metoder som anses rationella och 

förnuftiga. Ofta anses det rationellt att grunda sina beslut på ett trovärdigt underlag 

(Hedin & Sandström, 2006). Hedin och Sandström (2006) är förespråkare för 

omvärldsanalyser och menar att det kan generera i välgrundade beslutsunderlag. 

Omvärldsanalyser syftar till att kartlägga och förutspå förändringar i omvärlden, vilket 

kan bidra till att organisationen är bättre förberedd och kan undvika konsekvenser som 

annars kunnat uppstå. Huruvida det går att uppnå full rationalitet är en fråga som ofta 

diskuteras. Människan kan inte ta in all information som är nödvändig för att möjliggöra 

ett fullständigt rationellt beslut (Hardman, 2009). Det förutsätter också att 

beslutsfattaren vill uppnå full rationalitet, vilket inte är säkert. Vi kan se en koppling till 

institutionalism, då den begränsade rationaliteten kan bero på hur organsationer tar till 

sig information. Att organisationer använder väl beprövade och erkända metoder för att 

lösa problem handlar om att finna lösningar som anses rationella och är legitima.  
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Hedin och Sandström (2006) skiljer på två olika typer av beslut, strategiska och 

operativa beslut. Strategiska beslut handlar om organisationens långsiktiga riktning och 

handlande (Millmore, et. al, 2007). Operativa beslut grundar sig istället på underlag som 

gäller för en snar framtid, de kräver snabbare beslut än vid strategiska och 

verkställandet kan införlivas veckor eller bara timmar efter beslut (Hedin & Sandström, 

2006). I vissa fall har problemet uppstått utan att det i förväg kommit till 

organisationens kännedom, vilket betyder att beslutet tas efter att problemet infunnit sig. 

Om en chefsvakans uppstår utan förbehåll förklarar Berglund (1992) att det finns en risk 

för att beslutsfattaren värderar snabba beslut högre än kvalitén på det. När och hur en 

situation yttrar sig kan förknippas med det som tidigare beskrevs kring 

problemuppfattning. Ett problem kan upplevas som en successiv process eller som en 

blixt från klar himmel (Haslebo & Nielsen, 1997). Berglund (1992) menar att beslutet 

kan bli förhastat när ett problem yttrar sig hastigt och Hedin och Sandström (2006) 

menar att beslut blir välgrundade om de förutsetts. Tolkningen som kan göras är att 

beroende på när och hur problemet uppmärksammas får det inverkan på hur 

organisationen agerar.  

 

Det nämns av Millmore, et. al, (2007) att personella frågor (HRM) behöver sättas i ett 

strategiskt sammanhang och att strategiska processer behöver antas i organisationer. 

Enligt Morris, et. al, (2008) är det viktigt att agera på ett förebyggande sätt inom HRM 

för att upprätthålla den övergripande strategin. Organisationer behöver även skapa en 

miljö som främjar den långsiktiga riktningen. Att skapa en miljö som främjar ett önskat 

beteende och/eller ett önskat förhållningssätt handlar om att både ge praktiska 

förutsättningar och att organisationskulturen går i riktning med önskat utfall. Att ge 

förutsättningar uttrycks även av Berglund (1992) gällande att ta till vara på chefer. Det 

kan handla om att utbilda personen, placera personen på rätt plats eller att förlägga vissa 

arbetsuppgifter på någon annan för att situationen ska bli hanterbar för personen. Att ge 

rätt förutsättningar till en chef kan också handla om att underlätta personens livspussel 

(Adams, 2007). Människors behov förändras över tid och organisationer kan tjäna på att 

möta de olika behoven för att attrahera och behålla nyckelpersoner i verksamheten. 

Poelmans, et. al, (2003) nämner att jobb/familjevänliga policyers resulterat i färre 

uppsägningar, ökad produktivitet och minskad frånvaro. Poelmans, et. al, (2003) lyfter 

fram ett antal hypoteser, där en handlar om att ledare som själva är föräldrar, i större 

utsträckning tar initiativ till att arbeta med företagets familjevänliga strategier.  
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I avsnittet som berörde problemuppfattning förklarades det, utifrån Haslebo och Nielsen 

(1997), att när ett problem uppmärksammas riktas uppmärksamheten antingen mot det 

upplevda eller mot det önskade utfallet. Vi kan tolka det som att organisationen 

antingen arbetar på ett främjande sätt, genom att rikta uppmärksamheten mot att uppnå 

önskat beteende eller förhållningssätt, eller på ett förebyggande sätt genom att komma 

från det upplevda utfallet. 

 

Morris, et. al, (2008) betonar vikten av att ta strategiska beslut, samtidigt som snabba, 

verksamhetsnära beslut inte bör underskattas. Genom att ta snabba och verksamhetsnära 

beslut kan organisationen agera mer flexibelt och anpassa sig efter rådande situation. 

Drucker (1959/1999:78) förklarar att det som sker i omvärlden till stor del inte kan 

förutses; 

 

“If anyone suffers from the delusion that the ability to forecast beyond the shortest time 

span is given us, let him look at the headlines in yesterday´s paper, and then ask himself 

which of them he could possibly have predicted 10 years ago.”  

 

Allt kan inte förutses, därför går det inte att undvika operativa beslut i en verksamhet, 

men det bör trots allt finnas långsiktiga planer, menar Drucker (1959). Ett långsiktigt 

planerande handlar inte om att bestämma vilka beslut som ska tas i framtiden, det 

handlar om att ta beslut idag för att vara förberedd för framtiden. De beslut som tas i 

framtiden kan inte bestämmas i dagsläget. Ett sätt att förbereda sig inför framtiden kan 

vi tolka är att arbeta med chefsförsörjning, vilket nästa avsnitt behandlar.  

 

4.4. Chefsförsörjning 

Gällande hur verksamheterna i studien hanterar rekryteringssvårigheterna nämndes 

chefsförsörjning under intervjuerna, vilket därför ges utrymme i den teoretiska 

framställningen. Chefsförsörjning handlar, enligt Tengblad (1997), om aktiviteterna 

rekrytering, utveckling, värdering och belöning. I följande avsnitt har vi valt att 

behandla områdena rekrytering och utveckling då det primärt är dessa områden som vi 

kan koppla till studiens problemformuleringar. 
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4.4.1. Chefsrekrytering 

Chefsrekrytering handlar, enligt Tengblad (1997), om att attrahera och behålla 

arbetskraft genom att arbeta med systematiskt urval, utbildning och utförliga 

introduktioner för de nyrekryterade. När en chefsrekrytering blir aktuell bör ansvariga 

fundera över om det bör göras några förändringar inför den nya rekryteringen 

(Berglund, 1992). Tjänsten kan behöva omvärderas eller omstruktureras för att chefen 

ska kunna nå upp till de krav och förväntningar som ställs. Enligt Millmore, et. al, 

(2007) bör organisationen fråga sig vilka resurser som redan finns i organisationen och 

vad organisationen behöver av den som ska tillsättas. Tengblad (1997) förklarar att 

organisationer värderar olika saker när en chef ska rekryteras. De tre synsätt Tengblad 

(1997) identifierar är det rationella, normativa och informella. 

 

Tengblad (1997) menar att företag med tiden har ändrat hur de väljer att arbeta med 

chefsrekrytering. Det informella synsättet sägs förklara hur rekrytering sker i praktiken 

och anses vara ett komplement till de andra två synsätten. Det rationella synsättet 

handlar till stor del om att individer rekryteras på tidigare meriter, expertkunskaper 

inom administration och ekonomi värderas högt. De krav som ställs på den blivande 

chefen bestäms av regler och beslutas ofta på central nivå. Det normativa synsättet 

fokuserar mer på ledaregenskaper vid rekrytering, där egenskapen att engagera personal 

värderas högt. Det informella synsättet handlar istället om att rekryteringarna 

karaktäriseras av subjektivitet. Personkemi och relationer mellan individer hamnar i 

fokus, ofta använder överordnade chefer sina personliga nätverk för att hitta lämpliga 

kandidater. 

 

Informell rekryteringsmetod 

Enligt Carroll, et. al, (1999) innebär informell rekryteringsmetod att befintlig personal 

rekommenderar någon, vilket de även benämner som word of mouth. Motsatsen är 

formell rekryteringsmetod där annonsering används för att locka sökande. Cooper, et. 

al, (2003) menar att word of mouth är ett bra sätt att hitta nya kandidater på, de flesta 

jobbsökare får sina anställningar genom den metoden. Carroll, et. al, (1999) förklarar att 

den informella rekryteringsmetoden används i högre grad om en organisation har 

svårigheter att tillsätta en tjänst. Författarna beskriver både för- och nackdelar med 

informella rekryteringsmetoder. Nackdelarna kan vara att andra lämpliga kandidater 

förbises och att organisationen anses agera diskriminerande. Fördelarna är att det är 
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kostnadsfritt och att det ofta går fortare. Det ses också som en fördel att en 

organisationsmedlem rekommenderar en annan, kandidaten får en tydlig bild av 

företaget (Carroll, et. al, 1999). Det stärks även av Dyhre och Parment (2013) som 

benämner det beskrivna agerandet som rekommendationsbenägenhet. De menar att 

metoden gör att kandidaten får den mest sanningsenliga bilden av hur verksamheten ser 

ut. Den information som förmedlas till den potentiella kandidaten kan vara avgörande 

för om personen väljer att söka tjänsten eller inte. Hur de som rekommenderar tjänsten 

uppfattar företaget är således av större betydelse än vad en påkostad reklamkampanj kan 

förmedla (Dyhre & Parment, 2013). 

 

Employer branding 

Under intervjuerna diskuterades attraktiv arbetsgivare, därför kan vi se en relevans i att 

diskutera Employer Branding i relation till verksamheternas hanterande av 

rekryteringssvårigheterna. Hartman Magnusson (2010) förklarar att många inte ser 

verksamheter inom den offentliga sektorn som attraktiva arbetsplatser. Anledningen 

uttrycks vara att dem inte syns, vilket försvårar för potentiella arbetstagare att få 

kunskap om vad kommunal verksamhet handlar om och vad arbetet innefattar. Då en 

stor generationsväxling börjar infinna sig är det viktigt att hantera det på ett bra sätt, 

menar Hartman Magnusson (2010). Ofta ligger det en problematik i att få ledare och 

specialister att söka sig till kommunal verksamhet. Den privata sektorn må ha högre 

löner att spela med, men det förklaras att en attraktiv arbetsplats inte primärt handlar om 

hög lön. En organisations värderingar är det som kan skapa den största 

attraktionskraften. Hartman Magnusson (2010) menar att verksamheterna behöver 

använda nya metoder för att locka till sig bra ledare och specialister. Det argumenteras 

för att kommuner behöver visa sig mer vid universitet för att skapa en förståelse för 

verksamheterna och även erbjuda praktik för att locka till sig bra personer. Även Dyhre 

och Parment (2013) nämner att verksamheter i större utsträckning bör erbjuda praktik 

och sommartjänster för att öppna upp sin verksamhet utåt och därigenom attrahera 

sökande. 

 

Employer branding (EB) förklaras av Thorne (2004) som de psykologiska, ekonomiska 

och funktionella fördelar en specifik arbetsgivare har. Branham (2001) menar att de 

specifika fördelar ett företag har sedan måste medvetengöras för potentiella anställda, 
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det handlar om att framställa företaget som ett attraktivt ställe att arbeta på. EB påverkar 

i hög grad hur nuvarande och potentiella anställda uppfattar organisationen i sin helhet 

(Wilden, et. al, 2010). 

 

EB kan ses som en långsiktig handling (Backhaus & Tikoo 2004). Även om företaget 

inte har några lediga tjänster för tillfället, används EB för att skapa relationer med 

potentiella sökande, främst genom information via internet och de medier som finns där 

(Dyhre & Parment, 2013). Wilden, et. al, (2010) poängterar vikten av att sända ut rätt 

information till omgivningen. Viss information, så som lokalisation och lön, är relativt 

lätt att söka fram, desto svårare är det att få information kring hur arbetstagare uppfattar 

organisationen, vilket arbetsklimat som råder eller om vilka karriärvägar som finns. För 

att en person ska kunna bedöma om en arbetsgivare är attraktiv krävs det att de signaler 

arbetsgivaren sänder ut till omgivningen stämmer överens med den faktiska bilden. Om 

information och signaler inte stämmer överens med den faktiska bilden kommer 

kandidaten med stor sannolikhet söka sig vidare till andra arbetsgivare (Wilden, et. al, 

2010). Hur organisationen väljer att uttrycka sig utåt påverkar även den informella 

strukturen och i sin tur hur de anställda väljer att prata om företaget med andra (Dyhre 

& Parment, 2013). EB kan stärka den nuvarande kulturen, samtidigt som den skapar 

möjlighet att förändra den (Backhaus & Tikoo 2004). Utifrån det som nämndes tidigare 

kring informell rekrytering och rekommendationsbenägenhet kan vi tolka att den 

befintliga personalen har mer benägenhet att rekommendera företaget om de själva har 

en bra upplevelse. Likaså kan vi tänka oss det motsatta, om den befintliga personalen 

har en ofördelaktig bild av företaget förmedlas det till potentiella kandidater. Om 

personlen ser ett gap mellan förväntat/önskat utfall och upplevt utfall utlöser det en 

negativ bild, vilket gör det viktigt att förmedla en sanningsenlig och bra bild av 

företaget. 

 

Genom att identifiera människors behov och önskemål kan företag uppdatera vilka 

förmåner som ska erbjudas till de anställda och på så sätt bli en mer attraktiv 

arbetsgivare (Branham, 2001). Ur ett EB perspektiv är det viktigt att visa på att det inom 

verksamheten finns goda möjligheter att göra karriär, både för att behålla och attrahera 

nya medarbetare (Dyhre & Parment, 2013). Potentiella kandidater behöver inte 

nödvändigtvis vilja utnyttja karriärvägarna men att kommunicera möjligheten gör att 

intresserade vet vad de kan förvänta sig. Även chefstillsättningen underlättas om de 
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interna karriärvägarna tydliggörs, det blir lättare att definiera rollen och visa vad 

verksamheten kräver av sina chefer (Dyhre & Parment, 2013). 

 

Tidsbegränsat chefskap 

Tidsbegränsat chefskap var något som kom på tal under en av intervjuerna, vilket gjorde 

det relevant att även förklara det teoretiskt. Berglund (1992) förklarar att tidsbegränsat 

chefskap i viss utsträckning används inom privat och offentlig sektor. Motivet till att 

chefskapet begränsas i tid menar Berglund (1992) är att organisationen vill ha en större 

rörlighet bland cheferna. Längden på chefskapet kan variera, men enligt Berglund 

(1992) är det vanligt att sätta tidsbegränsningen mellan 4 och 6 år. En fördel med 

tidsbegränsat chefskap är att det avdramatiseras, begränsad tid gör att en avgång inte ses 

som ett misslyckande, utan som en naturlig del. Det kan också ses som fördelaktigt att 

anta sig en chefsroll under en begränsad tid, då det passar för personen att anta sig 

uppdraget den utsatta tiden medan en livslång tjänstgöring inte upplevs lika attraktiv. 

Problemen som kan identifieras med modellen är att en ständig rörelse innebär ständigt 

omställningsarbete (Berglund, 1992).  

 

4.4.2. Chefsutveckling 

Utbildning och kontinuerlig utveckling ger möjlighet för en person att känna sig 

bekväm i situationer som annars kan kännas oklara (Morris, et. al, 2008). Morris, et. al, 

(2008) uttrycker att det finns ett behov av utbildningar som har praktisk användbarhet, 

de exemplifierar med att behålla sponsorer, bygga nätverk samt undvika publicitet som 

kan skada företaget. Förutom att chefsförsörjning innebär utveckling och utbildning för 

befintliga chefer, anser även Berglund (1992) att det innefattar utbildningar för 

potentiellt blivande chefer. Berglund (1992) nämner också att vikariat, projektarbete 

och praktik kan användas för att låta personen prova på chefsposten och känna efter om 

det är av intresse. Vid ett vikariat får personen ta hand om alla de arbetsuppgifter som 

involveras i uppdraget, medan det vid projektarbete handlar om att inneha en ledarroll 

för projektet och anta en del av de uppgifter som chefsposten innefattar. Vikariat, 

praktik och projekt ger också arbetsgivare möjlighet att bedöma huruvida personen 

passar som chef eller inte (Berglund, 1992). 
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5. Analys 

Analysen kopplar samman det empiriska materialet med den presenterade teorin för att 

skapa ordning och förståelse till de iakttagelser och beskrivningar som studien 

genererat. Målet med analysen är att besvara studiens forskningsfrågor. Till att börja 

med kommer vi beröra frågan kring hur offentliga verksamheter i Kalmar Län uppfattar 

utmaningar vid chefstillsättning. Sedan följer en analys kring verksamheternas 

hanterande av utmaningarna vid chefstillsättning. För att förstå hur de hanterar 

svårigheterna är det relevant att i samma avsnitt analysera det i relation till vår tredje 

forskningsfråga som lyder; Vad ligger till grund för hur verksamheterna hanterar 

problematiken. De två huvudrubrikerna i analyskapitlet har vi titulerat 

Problemuppfattning samt Hanterande och bakomliggande orsaker. 

 

5.1. Problemuppfattning 

För att få en förståelse kring verksamheternas problemuppfattning diskuterades antalet 

ansökningar under intervjuerna. Informanterna gav olika åsikter kring hur de uppfattar 

ansökningstillströmningen, överlag kommer det fram att det är få. Endast en informant 

är av åsikten att antalet sökande har förbättrats på senare tid, övriga anser att det är 

oförändrat eller försämrat. Det låga ansökningsantalet verkar dock inte vara 

oroväckande i direkt mening. Däremot förklaras det att antalet sökande med relevanta 

kvalitéer är färre än önskat. Även om rampljuset hamnade på få sökande med rätt 

kompetens kan vi anse att det totala antalet ansökningar berörs indirekt.  Om urvalet är 

större bör det vara lättare att finna rätt. Huruvida informanterna upplever en problematik 

varierar. Haslebo och Nielsen (1997) förklarar att ett problem uppfattas om det uppstår 

ett glapp mellan den upplevda verkligheten och det förväntade eller önskade utfallet. 

Även om de flesta förklarade att antalet sökande var få och/eller färre än tidigare gav 

flera inte uttryck för att situationen skilde sig från förväntat utfall. Uppmärksamheten 

drogs istället mot att de hade förväntat/önskat sig en större skara sökande med rätt 

kvalitet, vilket innebär en problemupplevelse, enligt Haslebo och Nielsen (1997). Hur 

stort glappet är uttrycks olika av informanterna. I empirin uppmärksammade vi att 

informanterna till viss del upplevs vilja försköna sina verksamheter och förminska 

problematiken. Det kom bland annat till uttryck genom att en informant hade förlängt 

ansökningstiden, men samtidigt försvarade de som sökt första perioden. Vi menar att 
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han sannolikt har uppfattat ett problem, men för att skydda sin verksamhet, de sökande 

och sig själv tillägger han att det finns relevanta sökande i den första urvalsgruppen. Om 

den förlängda annonstiden inte genererar i fler relevanta sökande kan det innebära att de 

tvingas anställa någon ur den fösta urvalsgruppen. Att erkänna att de valt att förlänga 

för att rätt person inte var funnen hade inneburit att indirekt erkänna att första gruppen 

är andrahandsval. Det i sin tur betyder att en anställning av någon ur grupp ett kan 

medför att verksamheten inte är så bra som den kunde varit. Slutsatsen kan antas vara 

att informanterna ser problemet och upplever ett glapp, men att de av olika skäl inte vill 

erkänna det fullt ut.  

 

Problemet är till synes uppmärksammat gällande antalet personer med rätt 

kvalifikationer, men eftersom det kan sägas bero på det totala antalet ansökningar 

betyder det att problemet även ligger där. Problem som uppfattats och synliggjorts är 

ofta bara symptom av ett djupare problem, menar Storey och Salaman (2012). Vi kan 

analysera att informanternas beskrivningar tyder på att det synliga problemet är antalet 

sökande med relevanta kvalifikationer, vilket grundas i det totala antalet ansökningar. 

Även det totala antalet ansökningar är i sin tur ett symptom av ett djupare problem. De 

problem som framkallar symptomen diskuterades under intervjuerna. Orsaker som 

nämndes till det låga antalet ansökningar var branschernas impopularitet, ett 

övermäktigt ansvar och att chefskapet tar mycket tid och energi i anspråk. Eftersom 

informanterna har tankar om vad som kan ha framkallat det synliga problemet är en 

analys att de är medvetna om att det synliga problemet är ett symptom, inte en 

fullständig beskrivning av det.  

 

Informanterna upplevs ha olika förväntningar angående antal ansökningar. En informant 

med endast två sökande verkar nöjd med det, samtidigt som en annan med 17 stycken 

väljer att lägga ut annonsen igen för att få större urval. Vad vi kan konstatera är att 

huruvida informanterna upplever ett problem beror på om utfallet och förväntningarna 

stämmer överens eller inte. Att informanten med endast två ansökningar inte upplevs 

oroad kan bottna i det stora intresset för ledarförsörjningsprogrammet och det faktum att 

de anställt en person som ansvarar för chefsfrågor. Faktorerna kan bidra till att 

problemuppfattningen förminskas. Några andra informanter upplevs inte heller se något 

större problem vid chefsrekrytering, vilket kan förklaras med att upplevelsen stämmer 

överens, eller överskrider förväntningarna. Nivån på förväntningarna analyserar vi 
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överlag vara låga, vilket förklarar varför en handfull kandidater av en informant ansågs 

vara en positiv utveckling. Det här kan i sin tur tyda på vidden av problemet kring 

chefsrekrytering. Problematiken som kommer till uttryck verkar ha varit gällande under 

längre tid. Enligt Haslebo och Nielsen (1997) kan problemupplevelsen uppfattas som en 

successiv utveckling eller ses som en blixt från klar himmel. Sättet att uppleva ett 

problem kan påverka hur verksamheten väljer att hantera det. I de flesta fall verkar 

problemet ha artat sig successiv. En av informanterna nämner dock att han tidigare tänkt 

att de inte hade något problem, men att de i samband med intervjun uppmärksammat 

det. Vi kan således förklara det som att upplevelsen kommit oväntat. I det här fallet 

valde informanten att förlänga annonsen som ett sätt att hantera det plötsliga problemet. 

  

De flesta av informanterna upplever mer eller mindre ett problem gällande 

chefstillsättning. I första hand yttrar det sig i ett fåtal relevanta sökanden, vilket är en 

biprodukt av ett litet urval över lag. Det finns också en förståelse för att det finns 

bakomliggande orsaker till att problemet yttrar sig. Problemet existerar men 

intervjuerna har inte gett sken av att det ännu uppstått någon kris. Det har snarare varit 

ett konstaterande över ett lågt antal sökande som försvårar chefstillsättningen, men inte 

omöjliggör den. En möjlig förklaring skulle kunna vara att de satsningar som görs inom 

de offentliga verksamheterna har gett verkan, därmed kommer inte problemet till 

uttryck i lika stor omfattning som det annars kunde gjort. 

 

5.2. Hanterande och bakomliggande orsaker 

Beroende på hur en organisation upplever ett problem och om det uppstått successivt 

eller som en blixt från klar himmel, påverkar det hanterandet (Hardman, 2009). Som 

nämnt har informanterna uppfattat ett problem och de har visat på en medvetenhet till 

vad de tror ligger bakom det. Informanterna upplevs ha olika uppfattning kring 

problemets omfattning och hur det har uppstått. Det kan således förklara varför de väljer 

att agera som de gör och varför det finns vissa olikheter i hanterandet. En annan 

förklaring till hur de väljer att hantera det kan bero på de institutioner som påverkar 

organisationer. Genom att agera i linje med de institutioner som finns skapas legitimitet, 

vilket organisationer eftersöker (DiMaggio & Powell, 1983). I kapitlet följer en analys 

av hanterandet, vilket sätts i relation till institutionalism då teorin kan förklara de 

bakomliggande orsakerna till hanterandet.   
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5.2.1. Operativa åtgärder 

Ansökningarna till chefstjänster har konstaterats vara få, därmed kan vi förstå det som 

att annonsen inte genererar i önskat utfall för verksamheterna. Informanterna har olika 

tankar kring hur de hanterar situationen. Åtgärderna kan vi identifiera som operativa, då 

det handlar om att lösa ett problem som infunnit sig, eller som inom en snar framtid 

kommer uppstå (Hedin & Sandström, 2006). 

 

Annonsering 

När det gäller annonsering är åsikten relativt samstämmig kring att andra 

annonseringskanaler inte genererar i tillräckligt mycket mervärde och därför inte 

används. Vanligtvis används Arbetsförmedlingens hemsida och ett rekryteringsverktyg 

utformat för offentlig sektor, vilket uttrycks vara de ställen där de flesta arbetssökande 

hittar annonsen. Några informanter menade dock att TV eller annonseringar i 

rikstäckande tidningar kunde vara användbart om den vakanta tjänsten var 

svårrekryterad, då den kan nå ut till personer som inte aktivt söker nytt arbete.  

 

Vi kan se att annonseringarna sker på liknande sätt i de olika verksamheterna, de 

använder samma typer av medier och uttrycker inte att det skett någon större förändring. 

DiMaggio och Powell (1983) har identifierat tre typer av isomorfism som förklarar 

organisationers beteende. En av dem kallas för tvingande isomorfism och handlar om att 

lagar, regler och andra påtryckningar utifrån tvingar organisationer att agera på ett visst 

sätt. Över lag handlar det om legitimitet, om organisationer inte agerar på nämnt sätt 

förlorar de legitimitet. När organisationer ingår i samma organisatoriska fält måste de 

också följa samma regler och lyssna till liknande påtryckningar (DiMaggio & Powell, 

1983). Verksamheterna ingår i den offentliga sektorn och agerar utefter de standarder 

som är förbehållna genom sektorns gemensamma lagar och regler, vilket tyder på en 

tvingande isomorfism. Genom att inte strida mot de uppsatta standarder som ska följas 

upprätthåller de sin legitimitet. Informanterna menar att undersökningar har visat på att 

andra medier inte genererar i fler sökande. Att bygga sina beslut på trovärdiga underlag 

anses vara rationellt (Hedin & Sandström, 2006), valet kan därmed bli legitimt. Vi kan 

tänka oss att de inte utnyttjar andra annonseringskanaler eftersom problemuppfattningen 

inte är av krisartad karaktär. Morris, et. al, (2008) menar att krisartade situationer kan 

leda till kreativitetsskapande, kreativitet handlar om att komma på nya vägar. Eftersom 

en kris inte är identifierad uppstår heller inget drastiskt handlande.  
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Kravspecifikationer 

Informanterna beskriver att kravspecifikationerna består av både utbildning och 

erfarenhet, det ställs också krav på ekonomisk och IT-mässig kunskap. Det förklaras att 

kraven sätts utifrån regler och högre instanser, exempelvis skolverket. Flera informanter 

nämner att erfarenhet inom det aktuella området är viktigt för att vinna legitimitet hos 

medarbetare och omgivning. Informanterna upplevs överlag inte rucka på 

kravspecifikationen, men undantag görs ibland vid vikariat. När de ansökande inte 

uppfyller samtliga krav är det främst erfarenhetsaspekten som det lättas på. Det 

förklaras vara av större vikt att kraven uppfylls vid tillsvidareanställningar och 

utbildningskravet är inget de tummar på. Tengblad (1997) nämner tre olika synsätt vid 

chefsrekrytering. Det rationella synsättet handlar om att expertkunskaper inom 

administration och ekonomi värderas högt och rekryteringen styrs av regler för vilka 

kravspecifikationer som finns. Det rationella synsättet kan även knytas till den 

tvingande isomorfismen, där direktiv måste efterföljas (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Flera informanter förklarar att kraven har höjts utifrån olika bestämmelser vilka 

verksamheterna tvingas följa. Vad vi kan se är att verksamheterna måste följa vissa 

direktiv för att upprätthålla sin legitimitet, samtidigt som de ökade kraven kan ses 

motverka möjligheten att få fler sökande. Det finns även informanter som nämner att 

kraven snarare har breddats, ett exempel är att det numera inte finns krav på 

socionomutbildning för enhetschefer. Vad som nämns i sammanhanget är dock att av 

tradition är det främst socionomer som tillsätts. I vissa fall har chefens underställda krav 

på att vara socionomutbildade, därför anses det lämpligt att chefen också har det. 

Resonemanget kan kopplas till isomorfism då den normativa isomorfismen handlar om 

att personer med liknande profession anställs för att det anses legitimt (DiMaggio & 

Powell, 1983). Det kan förklara varför de föredrar socionomer, även fast de uttrycker att 

det inte är ett krav längre. Krav kan vara motstridiga vilket gör att organisationer kan 

välja att koppla isär den informella och formella strukturen för att kunna förverkliga det 

som förväntas av dem (Czarniawska- Joerges, 1992). Offentlig sektor ställs dagligen 

inför paradoxer som de måste hantera, en sådan paradox kan vara den mellan tradition 

och förnyelse. I det fall som beskrivits kan vi urskilja en sådan paradox, där 

verksamheterna av tradition anställer socionomer samtidigt som de försöker följa de 

regler kring att även likvärdig utbildning ska vara godtagbar. Verksamheten vinner 
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legitimitet genom att utforma kravspecifikationen på ett sätt som stämmer överens med 

de formella kraven, samtidigt som de upprätthåller legitimitet genom att informellt 

agera på ett traditionsenligt sätt. 

 

Att värdera ledaregenskaper är fokus för det normativa synsättet som Tengblad (1997) 

förklarar. Det finns också representerat i verksamheterna då cheferna kan tillgå 

utbildningar under sin anställning som syftar till att förbättra ledaregenskaper. Det 

innebär således att verksamheterna till viss del värderar det normativa synsättet, men 

ligger inte till grund för rekryteringsförfarandet då det rationella upplevs styra dem i 

första hand. De institutioner som styr verksamheterna gör att dem inte förändrar i 

kravspecifikationerna, varken de formella eller informella kraven, även om 

verksamheterna möter få ansökningar.  

 

Temporär lösning 

Om det då av olika anledningar inte kommer in en sökande som uppfyller 

kravspecifikationen beskriver informanterna olika sätt att hantera situationen på. En 

informant, Ström, förklarar att de väljer att avvakta och lägga ut annonsen igen vid ett 

mer lämpligt tillfälle. Istället menar han att de under tiden får lösa situationen genom att 

fördela arbetet inom verksamheten. Det är viktigt att tänka utanför boxen och kunna se 

andra möjligheter om utfallet inte blivit som tänkt, menar Ström. Han förklarar att en 

temporär lösning i sin tur kan synliggöra andra. Linett, et. al, (2010) förklarar att 

offentliga verksamheter borde låta medarbetare prova på att arbeta inom områden som 

de annars inte gör, då dolda talanger kan uppmärksammas. Vi kan i direkt mening 

koppla det till Ströms resonemang, då vi kan tänka oss att den provisoriska lösningen 

innebär att personer som annars inte har vissa arbetsuppgifter får hjälpas åt under en tid 

tills chefstjänsten annonseras en andra gång. Under tiden kan vissa personer finna en 

arbetsuppgift intressant och lockande och kan tänka sig att fortsättningsvis ansvara för 

det. Det i sin tur kan göra att beskrivningen av chefstjänsten förändras till det andra 

annonseringstillfället. Vilka lösningar som kan frambringas av den temporära kan vara 

svåra att förutse, men skulle kunna vara av stor betydelse. Det är också möjligt att det 

inte sker några förändringar, men att det vid det andra annonseringstillfället är bättre 

urvalsgrunder. Ett ytterligare utfall kan tolkas vara att de inte gör någon skillnad och att 

verksamheten hamnar i samma situation igen.   
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Ström betonar flexibilitet under intervjun och förklarar att hans organisation består av 

flera olika typer av verksamheter. En flexibel organisation har goda möjligheter att 

anpassa sig efter rådande förhållanden (Johansson, 2002). Morris, et. al, (2008) menar 

att organisationer bör experimentera sig fram till en lösning, det finns inga allmängiltiga 

metoder. Även Melin och Andersen förklarar att förvaltningen där de arbetar är olik den 

vanliga formen av förvaltningar, de klassar sig själva som generalister med en 

övergripande bild över de områden som innefattas i förvaltningen. Nackdelen de 

nämner är att de inte kan djuploda sig i samma utsträckning som andra förvaltningar 

kan göra. Enligt Morris, et. al, (2008) är det fördelaktigt att ha en större överblicksbild 

och att vara involverad i flera områden, då det öppnar upp för kreativitet, flexibilitet och 

förnyelse, alltså entreprenörskap. Morris, et. al, (2008) menar att entreprenörskap kan 

ske i olika hög grad. Övriga informanter uttrycker inte flexibilitet i samma utsträckning 

som Ström, de menar att befattningsbeskrivningarna eller rollerna inte kan förändras i 

någon högre grad då de bestäms utifrån politiska bestämmelser. De andra 

verksamheterna agerar heller inte på samma sätt om rätt kandidat inte återfinns.  

 

Trögrörlighet och motstånd förklaras i teorin som hinder för den entreprenöriella andan 

(Morris, et. al, 2008), vilket vi kan analysera som de institutionaliserade reglernas 

inverkan på verksamheterna. Att en organisation kan vara entreprenöriell i olika grad, 

betyder också att den kan vara institutionaliserad i olika stor utsträckning. Eftersom 

kreativitet frammanas i större utsträckning om organisationer innefattar flera 

verksamhetsområden kan vi också uppfatta att de olika verksamheterna som ingår i 

studien har större eller mindre möjligheter att vara kreativa. Det kan således förklara 

varför vissa organisationer agerar mer entreprenöriellt än andra.  

 

Informell rekryteringsmetod 

Utifrån intervjuerna har det framgått att det är vanligt att använda sitt kontaktnät för att 

hitta rätt kandidat, som Göransson nämner handlar det om att kommunerna hjälper 

varandra. Informanterna nämner att det händer att dem själva, eller deras anställda, 

kontaktar personer av intresse. Att de anställda tipsar andra om lediga tjänster kan vi 

koppla till den informella rekryteringsmetoden och word of mouth (Carroll, et. al, 1999, 

Cooper, et. al, 2003). I Tengblads (1997) undersökning framgår det att informell 

rekrytering karaktäriseras av stark subjektivitet. Personkemi och relationer mellan 

individer hamnar i fokus och ofta använder överordnade chefer sina personliga nätverk 
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för att hitta lämpliga kandidater. Melin förklarar att det är en outtalad strategi att de 

anställda hjälper till i rekryteringssammanhang, då det är fler som månar om 

verksamheten och vill få in bra personer. Fördelarna informanterna beskriver med 

informell rekrytering är att de anställda då kan förmedla en positiv bild av arbetsplatsen 

och att de kan nå ut till personer som inte sökt annars. Fördelarna uppmärksammas även 

teoretiskt av Carroll, et. al, (1999), som menar att informella rekryteringsmetoder är 

fördelaktiga om en organisation har svårigheter att tillsätta en tjänst. Om en person 

söker sig till en organisation efter att ha blivit rekommenderad kan vi anta att personen 

fått en positiv bild av verksamheten av redan befintlig personal. En nackdel med 

informell rekrytering kan vara att andra lämpliga kandidater förbises (Carroll, et. al, 

1999). Studien visar på att informanterna använder den informella rekryteringsmetoden 

som ett komplement till den formella, vilket troligtvis minskar risken för att någon blir 

förbisedd. I första hand använder informanterna annonsering, som enligt Carrol, et al 

(1999) beskrivs som den formella rekryteringsmetoden. 

 

I de fall då annonserna inte generar i tillräckligt många sökande kan åtgärderna i första 

hand uppfattas vara ett försök till att lösa det synliga problemet då de använder 

informella metoder eller förlängning av annonstiden. Det är användbara metoder som 

enligt informanterna ger effekt. Eftersom organisationens sätt att agera och filtrera 

information präglas av institutioner, påverkar det vilka valmöjligheter som synliggörs 

(DiMaggio & Powell, 1983). Beslutsfattare väljer helst de vägar som är välbeprövade 

och som tidigare har visat sig fungera, vilket ofta består av mycket användbara och 

effektiva metoder (Storey & Salaman, 2012). Om organisationens förutsättningar 

förändras kan dock de effektiva metoderna istället bli ogynnsamma. Till synes uppfattar 

vi metoderna som effektiva för verksamheterna, men eftersom 

rekryteringsproblematiken i framtid spås bli än mer utbredd kan verksamheterna behöva 

utveckla rekryteringsmetoderna för att komma till bukt med det synliga problemet. 

Melin menar att informell rekrytering är en outtalad strategi som fungerar, den kan 

därför anses vara en del av verksamhetens kultur. Eftersom det finns i kulturen kan vi 

anta att strategin kommer öka omedvetet om problematiken trappas upp. När befintlig 

personal rekommenderar kandidaten får personen den mest sanningsenliga bilden av 

verksamheten (Dyhre & Parment, 2013). Dyhre och Parment (2013) menar att 

rekommendationer är den bästa reklamkampanjen för organisationen, vilket stärker 

motivet till att använda metoden. En vital del i arbetet med att göra verksamheten 
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attraktiv kan därför anses vara att ta hand om befintlig personal, eftersom de ger den 

bästa reklamen utåt.   

 

5.2.2. Långsiktiga åtgärder 

Det har framgått att verksamheterna har både interna och externa satsningar som syftar 

till att utöka urvalet vid rekryteringar på sikt. Satsningarna kan anses vara strategiska 

åtgärder då Millmore, et. al, (2007) förklarar att strategiska beslut handlar om 

organisationens långsiktiga riktning och handlande. När ett problem uppfattas kan 

uppmärksamheten endera riktas mot hur organisationen upplever situationen och hur de 

ska ta sig därifrån, eller mot den önskade situationen och hur organisationen ska ta sig 

dit (Haslebo och Nielsen, 1997). Det nämns även av Morris, et. al, (2008) att strategiskt 

arbete som involverar personalfrågor kan innefatta främjande och förebyggande 

satsningar. De långsiktiga åtgärder verksamheterna arbetar med kan ses både som 

förebyggande och främjande. Nedan analyseras de långsiktiga åtgärder som identifierats 

i studien. 

 

Ledarförsörjningsprogrammet 

I empiriavsnittet ges en förklaring till det ledarförsörjningsprogram som Kalmar Läns 

kommuner tillsammans utformat. Vi kan identifiera att programmet vaskar fram 

intresserade inom verksamheten som kan tänka sig en chefspost i framtiden. 

Informanterna uttrycker att programmet kan vara ett bra mellansteg där intresserade får 

prova på chefsrollen genom coaching och vägledning. Chefsförsörjning förklaras av 

Tengblad (1997) som att det dels handlar om själva rekryteringsprocessen men även om 

chefsutveckling. Enligt Berglund (1992) handlar chefsutveckling om att utbilda 

potentiella chefsämnen, vilket vi kan se är syftet med ledarförsörjningsprogrammet. 

Programmet förklaras av flera informanter som ett program som innefattar både 

teoretisk och praktisk utbildning. I det praktiska momentet får deltagarna gå bredvid en 

chef och lära sig hur det går till. Berglund (1992) förklarar att praktik, vikariat och 

projektarbete kan användas för att förbereda en person på chefsposter och för att se om 

intresset finns. Det är även en möjlighet för arbetsgivaren att se om personen passar för 

uppgiften eller inte. Utifrån det empiriska materialet kan vi konstatera att 

ledarförsörjningsprogrammet är en positiv satsning som möjligtvis kan komma att 

utvecklas än mer framöver. I den rapport vi tagit del av från Regionförbundet i Kalmar 

Län (2012) framgår det att stora pensionsavgångar kommer skapa ännu större behov av 
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ledarförsörjning. En annan form av ledarförsörjning är vikariat som informanterna 

menar kan öppna upp för utomstående att prova på chefsyrket. Vi kan här identifiera 

olika sätt att locka fler sökande på. Genom ledarförsörjningsprogrammet lockas och 

utvecklas redan anställda, medan vikariaten öppnar upp både för interna och externa 

intressenter. Ledarförsörjningsprogrammet kan anses vara en bra satsning för att 

förebygga och ligga steget före då det nämns att rekryteringssvårigheter även i 

framtiden kan komma att öka.  

 

DiMaggio och Powell (1983) menar att organisationer ingår i ett fält, där de påverkas på 

samma sätt. Den externa miljön genomsyrar verksamheten och dess medlemmar, vilket 

gör att de har samma världsuppfattning. Organisationerna influeras av olika 

påtryckningar från omvärlden, som kan vara formella eller informella. Att agera i linje 

med påtryckningarna och de institutioner som präglar organisationen och samhället gör 

handlandet legitimt (DiMaggio & Powell, 1983). Vi kan se att Regionförbundet är en 

aktör som påverkar de offentliga verksamheterna och har en stor inverkan på deras 

hanterande. Eftersom det har gjorts omvärldsanalyser som uppmärksammar behovet av 

chefsförsörjning kan satsningen ses som rationellt grundad, en strategisk åtgärd som 

syftar till att förbereda inför framtiden. Vi kan därför anta att verksamheterna ser 

programmet som en legitim satsning. Det förklaras av Blomquist (1996) att offentliga 

verksamheter till stor del drivs av reformer, vilket är planerade förändringar som syftar 

till förbättring.  Vanligtvis handlar det främst om att skapa legitimitet snarare än 

förbättring. Vi menar att ledarförsörjningsprogrammet är en planerad åtgärd som är 

tänkt till att förbättra de förhållanden som råder kring chefstillsättning. Det handlar om 

att förebygga de svårigheter som kan komma att uppstå i framtiden. Programmet 

anordnas av kommunerna, men eftersom den praktiska delen utförs i respektive 

verksamhet involveras dem i satsningen. Det innebär att enheterna följer uppsatta 

riktlinjer som syftar till att förbättra situationen. Vi kan uppfatta att verksamheterna i 

aktuellt fall till viss del förlitar sig på de övergripande funktionerna som förväntas ta 

hand om det strategiska arbetet kring att lösa rekryteringssvårigheter. Att ha en 

gemensam satsning kan vi anse vara positivt då det skapar samverkan mellan 

verksamheterna. Det kan anses positivt då det empiriskt förklaras att kommunerna 

hjälper varandra vid chefstillsättning. När en verksamhet har en vakant chefstjänst kan 

de höra sig för med andra kommuner om de har en potentiell kandidat för posten.  
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Det framgick också av en informant att de anordnar en egen intern 

chefsförsörjningssatsning, lilla rektorsutbildningen, även en annan informant menade att 

det var ett projekt som förhoppningsvis skulle startas igång inom en snar framtid. Syftet 

med utbildningen verkade vara detsamma som vid det allmänna 

ledarförsörjningsprogrammet, men med större fokus på det specifika 

verksamhetsområdet. Vi kan se satsningarna som komplement till det allmänna 

programmet, men som också påminner mycket om varandra. Den mimetiska 

isomorfismen förklaras som härmande, organisationer härmar beprövade metoder, 

processer eller strukturer i förhoppning om att det ska fungera i den aktuella 

verksamheten (DiMaggio & Powell, 1983). Det kan vara positivt då organisationerna 

får en idé serverad, en del av arbetet är då redan gjort. Det är viktigt för verksamheter 

att utåt visa att de är benägna att ta hand om ett problem och att de hanterar det på ett 

lämpligt sätt (Blomquist, 1996). Att använda en redan beprövad metod kan därför anses 

skapa legitimitet i verksamheterna. Analysen blir således att de interna projekten kan ha 

uppkommit som en förgrening till det allmänna programmet. De har dock gjort vissa 

korrigeringar för att anpassa det till den aktuella verksamheten.  

 

Genom att stötta interna karriärvägar hanteras rekryteringssvårigheterna på ett 

långsiktigt och förebyggande sätt. De bakomliggande orsakerna till 

ledarförsörjningsprogrammet kan förklaras av att verksamheterna agerar inom den 

offentliga sektorn. De måste följa vissa direktiv och blir influerade av samma 

information som i sin tur påverkar deras hanterande. Programmet innebär att 

verksamheterna satsar på den befintliga personalen. Det har resulterat i att flera personer 

inom programmet fått chefstjänster i verksamheterna. Det vi dock kan se som en möjlig 

konsekvens av att satsa mycket på den befintliga personalen är att verksamheterna blir 

mer institutionaliserade. Normativ isomorfism är av avgörande karaktär vid 

rekryteringsförfarandet (DiMaggio & Powell, 1983). Den normativa isomorfismen 

innebär att organisationen anställer personer som är lika, framförallt gällande typ av 

profession. Om organisationsmedlemmarna är lika kommer de också se på världen 

utifrån samma perspektiv, vilket stärker de institutioner som organisationen vilar på. I 

en förlängning kan det innebära att organisationen blir insnöad och inte ser utanför de 

ramarna som institutionerna sätter upp. Analysen blir att verksamheterna kan dra många 

fördelar av de interna satsningarna, men att det kan innebära att 

organisationsmedlemmarna blir mer lika med samma världsuppfattning. I nästa led kan 
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det innebära homogenisering inom och mellan organisationerna, vilket kan medföra att 

organisationsmedlemmarna förkastar eller inte uppmärksammar sådant som går i en 

annan riktning än institutionerna, det hämmar således flexibilitet och kreativitet. 

 

Attraktiv arbetsgivare - EB 

Vad vi kan förstå utifrån det empiriska materialet är att kommunerna i Kalmar Län 

aktivt arbetar med attraktivitet (EB) för att locka fler människor till kommunerna. Enligt 

flera informanter ses det som ett långsiktigt arbete, vilket också bekräftas teoretiskt av 

Backhaus och Tikoo (2004). Enligt Branham (2001) handlar EB om att framställa 

företaget som en attraktiv arbetsplats. EB påverkar i hög grad hur nuvarande och 

potentiella anställda uppfattar organisationen (Wilden, et. al, 2010). Att synas är viktigt, 

och offentliga verksamheter anses överlag som mindre attraktiv, vilket gör EB än mer 

meningsfullt, menar Hartman Magnusson (2010). Att ge information kring 

verksamheterna är viktigt då den bristande attraktionskraften ofta består i bristande 

kunskap. Hartman Magnusson (2010) menar att kontakt med studenter är ett sätt att nå 

ut och intressera kommande arbetskraft. Det framgår att kommunerna arbetar med EB 

genom videoklipp som Kalmar kommun delgivit på Internet och genom Nybro 

kommuns deltagande vid en arbetsmarknadsmässa. Wilden, et. al, (2010) poängterar 

vikten av att sända ut rätt information till omgivningen där viss information är svårare 

för en intresserad att leta reda på. EB handlar om att skapa relationer med potentiella 

sökande trots att verksamheten inte har någon ledig tjänst för tillfället (Dyhre & 

Parment, 2013). Att kommunicera via internet kan ses som den främsta 

informationskanalen. Användandet av olika skolsajter, vilket Larsson nämner, kan anses 

vara ett sätt att sända ut den mer svåråtkomliga informationen på. Wilden, et. al, (2010) 

menar vidare att den insamlade informationen bör stämma överens med verkligheten för 

att den slutliga övergripande bilden ska uppfattas som positiv. Om bilden inte stämmer 

överens med verkligheten kan den befintliga personalen se det som motsägelsefullt. De 

kan anse att organisationen inte står för det som uttrycks och därmed kan deras 

rekommendationsbenägenhet påverkas negativt. Som nämns av Dyhre och Parment 

(2013) är den informella rekryteringsmetoden den bästa reklamkampanjen om befintlig 

personal talar gott om organisationen.  

 

Organisationernas interna satsningar handlar till stor del om det 

ledarförsörjningsprogram Kalmar Län bistår med. Programmet tolkar vi genom 
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informanterna dels handlar om att hitta rätt personer till ledarposter och kunna erbjuda 

interna karriärvägar för de anställda. Att satsa på utbildningar av olika slag kan vi 

koppla samman med EB, interna satsningar kan öka verksamhetens attraktivitet. Det 

kan räcka för en intresserad att veta att möjligheterna finns, även om personen inte tänkt 

utnyttja dem (Dyhre & Parment, 2013). Det bidrar till att en intresserad vet vad de kan 

förvänta sig vid en anställning. Programmet blir därför även något att visa upp för 

utomstående som ett sätt att attrahera och visa att de satsar på sina anställda och på 

verksamhetens utveckling. Vad vi kan konstatera är att de interna karriärvägarna 

kommunicerar ett viktigt budskap både för nya och befintliga i verksamheten.  

 

Många av de informanter vi pratat med upplevs arbeta i motvind. Flera nämner att 

utbildningssektorn mestadels får medial uppmärksamhet när det går dåligt, vilket 

påverkar bilden av hur det är att vara rektor. Möjligheterna att kunna visa upp en positiv 

bild av verksamheten försvåras därmed om bilden i media är av negativ karaktär. Vi kan 

uppfatta en viss uppgivenhet hos informanterna i fråga om branschens negativa rykte. 

Hartman Magnusson (2010) menar att offentlig sektor har svårt att locka till sig ledare 

och specialister. Lönen är lägre än inom privat sektor, men Hartman Magnusson (2010) 

poängterar att en attraktiv arbetsplats inte primärt handlar om hög lön, EB bör därför 

riktas mot andra värden för att vinna attraktivitet. Under intervjuerna var det mycket 

fokus på löneläget, det förklarades att lönerna kunde vara en av anledningarna till det 

låga intresset för chefsposterna. Analysen är således att det blir extra viktigt för 

offentlig verksamhet att satsa på EB och framhäva de attribut som kännetecknar 

verksamheten. Ett liknande resonemang kan nämnas kring utbildningssektorns dåliga 

rykte, det handlar om att lyfta fram det som är positiv. Att den samhälleliga 

uppfattningen är att utbildningssektorn är negativt betingad kan vara svår att förändra 

över en natt, men att inte försöka alls kan anses vara värre.  

 

Studien har visat på att EB utnyttjas för att på olika sätt locka och attrahera potentiella 

kandidater, vilket kan anses vara ett sätt att hantera rekryteringssvårigheterna på. 

Eftersom det handlar om att förmedla bilden av en attraktiv arbetsgivare, vilket i det här 

fallet är kommunerna och Landstinget, är det också dem som arbetar aktivt med EB. 

Trots att de specifika verksamheterna i liten utsträckning engagerar sig i EB arbetet är 

det dem som i det långa loppet drar nytta av det.  
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Inom nyinstitutionalismen nämns det att organisationer inom samma fält tenderar att 

agera på liknande sätt (DiMaggio & Powell, 1983). Det beskrivs att huruvida en 

organisation väljer att ta till sig en innovation eller inte beror på om det anses vara 

legitimt. När en organisation väljer att anta en innovation kommer det inte dröja länge 

förrän andra inom fältet gör detsamma. Om många organisationer gör på samma sätt 

kan de fördelar som var tänkta med agerandet suddas ut (DiMaggio & Powell, 1983). 

Utifrån hur en informant förklarar det förstår vi att arbetet med EB är svårt då många 

andra organisationer gör samma sak, det blir svårt att utmärka sig på marknaden. 

Analysen blir således att EB är tänkt som att marknadsföra sig och sticka ut från 

mängden, men eftersom många organisationer agerar på samma sätt blir det unika med 

agerandet tillintetgjort. Det kan trots allt anses vara mer legitimt att arbeta med EB 

eftersom det anses vara rationellt och förväntat av omgivningen. Vi kan därför anse att 

det är bättre att göra det än att avstå. Med tanke på rådande omständigheter, att det är 

svårt att utmärka sig, kan det vara meningsfullt att utöka arbetet och finna nya vägar. 

Eftersom organisationerna ingår i samma fält tenderar de att härma varandra (DiMaggio 

& Powell, 1983), vilket leder till att även de nya vägarna snart kommer vara 

upptrampade av andra inom fältet. 

 

5.2.3. Hanterbarhet 

Hanterbarhet är något som alla informanterna nämner. De menar att chefernas situation 

är tuff och att de arbetar för att uppdraget ska bli mer hanterbart. Morris, et. al, (2008) 

menar att organisationer behöver arbeta med HRM på ett främjande sätt, de menar att 

kulturen måste gå i den riktning som eftersträvas och att det är viktigt att ge de praktiska 

förutsättningarna som är nödvändiga. Även Berglund (1992) förklarar att det gäller att 

ta till vara på befintliga chefer och ge de förutsättningarna som krävs för att de ska 

kunna nå sin fulla potential. De förutsättningar som nämns i sammanhanget är 

avlastning för cheferna samt att erbjuda utbildning. Utbildning av befintliga chefer 

nämns också vara en del av chefsförsörjning, enligt Berglund (1992). Utifrån studien 

kan vi se att verksamheterna har anammat den typen av åtgärder i arbetet att göra rollen 

mer hanterbar. Det beskrevs i problemuppfattningen att informanterna är medvetna om 

att rekryteringssvårigheterna är ett symptom av ett djupare problem. Det förklaras också 

att problemuppfattningen ligger till grund för hur organisationerna väljer att bemöta 

problematiken (Hardman, 2009). Informanterna är medvetna om att det ligger ett 

problem i hur chefsrollen ser ut och att andras uppfattning om situationen påverkas av 
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det. Det i sin tur speglas i hur tillströmningen till lediga chefstjänster ser ut. För att 

hantera de bakomliggande orsakerna, som informanterna identifierat, har de vidtagit 

vissa åtgärder. Det handlar om att göra chefskapet mer hanterbart och attraktivt, vilket 

resulterat i följande; 

 

 Utbildning och utveckling 

 Team 

 Coachande funktioner 

 Administrativt stöd inom ekonomi, lön, IT, samordning och personal 

 Minskat antal underställda  

 Färre ansvarsområden 

 Tidsbegränsat chefskap 

 

Vilka åtgärder som tagits i bruk, och i vilken omfattning det skett, har varierat mellan 

verksamheterna. En informant menar att de satsar på team, medan en annan betonar de 

coachande funktionerna. Endast en informant menar att tidsbegränsat ledarskap 

utnyttjas i verksamheten och förklarar det som en positiv anpassning av chefskapet. 

Över lag verkar antalet underställda vara ett högt prioriterat område som flera arbetar 

med att minska. En informant poängterar dock att för små grupper kan leda till att 

chefens roll förminskas och blir sårbar, det krävs också dynamik och volym för att 

kunna matcha cheferna lönemässigt med andra branscher. Burke (2001) menar att 

organisationer påverkas av omvärlden och därmed måste göra anpassningar. Han menar 

också att det omvända gäller då organisationer även kan förändra omgivningen. 

Analysen blir således att även om organisationen agerar på ett sätt för att hantera den 

problematik som de uppenbarligen sett inom verksamheten, kommer det även påverka 

hur organisationen och chefsrollen uppfattas utifrån. Om arbetet underlättas med olika 

former av stödfunktioner kan bilden av chefskap på längre sikt förändras till det bättre. 

Det handlar dock om en balansgång, om arbetet underlättas allt för mycket och delas 

upp på olika personer tenderar själva syftet med att ha en chef att suddas ut. Vi kan 

därmed konstatera att det krävs balans mellan hur stora grupperna bör vara och hur 

mycket ansvaret kan fördelas ut på andra för att chefsrollen inte ska tendera att bli 

övermäktig, eller åt andra hållet minska i syfte och mening.  
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Berglund (1992) menar att den allmänna uppfattningen är att ett chefskap innebär en 

livslång tjänstgöring. För att förändra den bilden har Landstinget ett tidsbegränsat 

chefskap. Berglund (1992) förklarar att tidsbegränsat chefskap innebär större rörlighet 

bland cheferna och att det kan avdramatisera avgången. Det tidsbegränsade chefskapet 

kan tolkas vara ett sätt att arbeta med att göra chefsrollen mer hanterbar och attraktiv. 

Vad som dock bör tilläggas är att informanten från Landstinget endast hade två sökande 

till deras senaste chefstjänst, huruvida det tidsbegränsade chefskapet fyller sin funktion 

låter vi därför vara osagt. När allmänt accepterade procedurer anses vara rationella men 

egentligen inte är det kallas de för rationaliserade myter (Johansson, 2002). Så länge 

myterna vinner kraft hos medarbetarna kan det vara strategiskt att bevara dem. I 

empirikapitelet nämndes det även att Vårdförbundet (2009) beskrev tidsbegränsat 

chefskap som vanligt förekommande inom Landstingen. Vi kan därför ana en viss 

institutionaliserad modell, då flera liknande organisationer använder samma modell. Det 

vi dock kan säga är att modellen snarare verkar anammas för att de anses legitimt inom 

fältet. Det är möjligt att det är en myt som verksamheten tror på för att den anses vara 

rationell. En myt kan vara svår att förändra eller ta bort eftersom effekterna då kan 

förvärras (Johansson, 2002). Om organisationens medlemmar uppfattar modellen som 

positiv kan det vara mer förödande att ta bort det, även om det egentligen inte är det 

bästa sättet att organisera på. Om Landstinget skulle ta bort modellen kan vi anta att det 

uppstår konsekvenser som får negativ inverkan på verksamheterna, därmed kan den 

fylla sin funktion ur ett legitimitetssyfte.  

 

Något som också nämns kring bilden av en chef är att det krävs ständig tillgänglighet 

och att det är en livsstil. Informanterna förklarar att det kan anses vara mindre attraktivt 

av allmänheten då det är svårt att kombinera chefskap med föräldraskap. Morris, et. al, 

(2008) menar att det är viktigt att kulturen ligger i linje med det som organisationen 

försöker främja. Melin berättar att de i hans verksamhet försöker få fler yngre att vilja 

bli chefer och att det därför är viktigt att visa på möjligheten att kombinera ett 

föräldraskap och chefskap. Han berättar själv att han för en tid sedan var pappaledig och 

menar att det förutom hans egen vinning varit gynnsamt för verksamheten. Det blir ett 

symbolvärde inför resterande organisationsmedlemmar att föräldraledighet går att 

kombinera med chefskap. Ledare som själva är föräldrar kan ha större benägenhet att 

poängtera vikten av familjevänliga policyers i arbetet, menar Poelmans, et. al, (2003), 

vilket kan bekräftas av Melins situation. Det betyder inte att övriga informanter 
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förkastar familjevänliga policyers, men att det betonades under intervjun med Melin och 

Andersen tyder på att frågan ligger dem varmt om hjärtat.  

 

Ett uttryck samtliga informanter använder sig av är ordet hanterbarhet. De uttrycker att 

det handlar om att göra chefskapet mer hanterbart i arbetet att skapa större intresse för 

chefsposterna. Att informanterna uttrycker sig med hjälp av samma begrepp och ordval 

tyder på att de ingår i samma fält där verksamheterna lyssnar till och influeras av 

samma information. Att anpassa verksamheten och chefsrollen genom att göra de 

nämnda modellerna och åtgärderna kan anses vara en följd av det gemensamma fältets 

påverkan. Nyinstitutionalism handlar om att visa den krävande omgivningen att de 

hanterar de krav som dyker upp på ett lämpligt sätt (Blomquist, 1996). Genom att 

hantera det skapas legitimitet, vilket anses vara det vitala för verksamhetens fortlevnad. 

 

En av informanterna berättar att facket påverkar dem till att vidta vissa åtgärder, vilket i 

sammanhanget kan representera en formell påtryckning. Samtidigt har flera informanter 

förklarat att en anledning till att chefer lämnar sina poster beror på att uppdraget anses 

vara för betungande, vilket då kan ses som en informell påtryckning. De bägge 

påtryckningarna har resulterat i de nämnda åtgärderna, vilket kan kopplas till den 

tvingande isomorfismen där formella och informella påtryckningar styr 

verksamheternas handlande (DiMaggio & Powell, 1983). 

Ekonomiska hinder 

Flera av informanterna förde den ekonomiska aspekten på tal under intervjuerna. Det 

förklarades att det fanns en frustration i att inte ha tillräckligt med resurser och 

möjligheter till att satsa på alla områden de vill. De ekonomiska begränsningarna sätter 

på så vis käppar i hjulet för verksamheterna. Politiska organisationer måste ständigt 

prioritera. I privatägda företag kan företagsledare satsa sig ur en kris, den möjligheten 

finns inte i samma utsträckning inom offentliga verksamheter, menar informanterna. 

Det poängteras under en intervju att de hela tiden måste ligga med “nästippen ovanför 

vattenytan” och vända på varje sten för att det ska gå ihop. Det finns också en 

frustration i att vara chef i en politisk organisation, då bestämmelser gör att 

handlingsutrymmet är begränsat. Även den ekonomiska och politiska aspekten kan 

kopplas till den tvingande isomorfismen. De begränsningar som uttrycks av 

informanterna beror på uppsatta regler som måste efterföljas.  
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6. Slutsats 

I inledningskapitlet diskuterades att det minskade antalet ansökningar till chefstjänster 

idag är ett alarmerande problem, ett problem som särskilt uppmärksammats inom den 

offentliga sektorn. Många förväntas gå i pension inom en snar framtid, samtidigt som 

personerna i arbetsför ålder inte är särskilt intresserade av att ta över. Det minskade 

antalet ansökningar väckte frågor som har besvarats i analysen. Frågorna har styrt 

undersökningen för att kunna uppnå uppsatsens syfte. Syftet var att skapa en ökad 

förståelse för hur den offentliga sektorn i mindre kommuner uppfattar och hanterar 

utmaningar vid chefsrekrytering samt vad som ligger till grund för hur de hanterar det. 

Målet med slutsatsen är att besvara studiens syfte. 

 

6.1. Diagnostisera och behandla 

I analysen har det framgått att innan ett problem hanteras måste det först ha 

identifierats, en form av diagnos måste därmed ställas vilken ger karaktär till hur 

hanterandet sker. Organisationen medicineras sedan utifrån hur den diagnostiseras. Hur 

ett problem upplevs, medvetenheten och kunskapen om situationen, påverkar hur 

organisationen hanterar det (Hardman, 2009).  

 

I analysen har vi kunnat förstå att problemupplevelsen kring utmaningarna vid 

chefsrekrytering skiljer sig mellan olika offentliga verksamheter. Problemupplevelse 

beror på att det finns ett gap mellan förväntat/önskat och upplevt utfall (Haslebo & 

Nielsen, 1997). Det som dock kan skönjas är att offentliga verksamheter i mindre 

kommuner har få ansökningar till chefsvakanser. Att finna lämpliga kandidater till 

posterna upplevs överlag vara problematiskt. Hur organisationer upplever att problemet 

har yttrat sig, successivt eller som en blixt från klar himmel är av avgörande karaktär, 

likaså i vilken omfattning de berörs av problemet. Offentliga verksamheter i mindre 

kommuner upplever att problemet att finna relevanta kandidater till chefsposterna har 

funnits med länge i bilden, genom utförda omvärldsanalyser kan de även se att 

problematiken kommer fortgå. Problemuppfattning är individuellt, en person som 

ständigt har värk i ryggen har lägre förväntningar på hur kommande dag ska arta sig, än 

en som aldrig har ont. Personen som alltid har ont i ryggen lär fortfarande anse att det är 

ett problem, då det inte är en önskad upplevelse. Det kan dock tänkas att personen som 
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aldrig har ont upplever smärtan som mer överhängande då denne inte förväntade sig att 

vakna upp med ryggvärk. Det är också en fråga om hur ont personen har, svag värk 

innebär sannolikt att personen går till jobbet som vanligt, medan en outhärdlig smärta 

kan innebära att personen uppsöker sjukhuset och sjukskrivs.  

 

Offentliga verksamheter i mindre kommuner ser inte problemet som krisartat, de får 

fortfarande sökande. Med utgångspunkt ur analysen kan vi förstå att verksamheter inom 

offentlig sektor hanterar problematiken på flera sätt och det kan i sin tur gjort att 

satsningarna har fått viss effekt och därmed har problemet dämpats. Det har också 

framkommit att de enskilda verksamheterna förlitar sig till stor del på de satsningar som 

är i bruk, vilket kan påverkat problemupplevelse. Trots att verksamheterna möter få 

ansökningar blir upplevelsen om ett problem dämpad, vilket kan förklaras med att de 

långsiktiga projekten kan uppfattas som en trygghet. De enskilda verksamheterna kan 

tänkas förlita sig till de gemensamma satsningarna och därmed förringa problemet. Det 

låga ansökningsantalet kan vara mer accepterat när det på ett eller annat sätt 

omhändertas, vilket förminskar uppfattningen. 

  

Det nämns av Storey och Salaman (2012) att ett synligt problem ofta inte är hela 

sanningen, det finns ofta bakomliggande orsaker till varför det yttrar sig. Det synliga 

problemet är således ett symptom av något djupare. Offentliga verksamheter i mindre 

kommuner ser ett problem i att finna kandidater till sina chefstjänster som matchar de 

kvalifikationer som eftersöks. Det är dock inte den fullständiga bilden av problemet. 

Offentliga verksamheter har en medvetenhet om det som orsakar problemet, nämligen 

chefers höga arbetsbelastning, krav på ständig tillgänglighet, övermäktiga ansvar och 

branschernas impopularitet. Även det ingår i problemupplevelsen och påverkar 

hanterandet. Det har framgått att offentliga verksamheter i mindre kommuner hanterar 

både symptom och de bakomliggande orsaker som identifierats. Att ta en värktablett 

sägs lindra smärtan för stunden men det botar inte sjukdomen. Om problemet är 

tillfälligt kan en värktablett göra susen, och problemet är som bortblåst. Om det visar 

sig att problemet sitter djupare och tillfrisknande inte uppnås med en värktablett måste 

sjukdomen behandlas och botas med andra medel.  

 

Ur analysen har vi kunnat vaska fram olika metoder som används av offentliga 

verksamheter i mindre kommuner. Metodernas särart beror på hur organisationen 
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förhåller sig till problemet. När det synliga problemet uppstår, få sökande eller få 

sökande med rätt kvalifikationer, krävs en åtgärd av operativ karaktär. Problemet 

hanteras även med strategiska åtgärder. Gällande de långsiktiga satsningarna har vi 

kunnat urskilja två olika typer av förhållningssätt. En problemupplevelse innebär att 

förväntat/önskat och upplevt utfall inte stämmer överens. När organisationen ska 

behandla problemet kan uppmärksamheten antingen riktas mot den upplevda eller den 

önskade situationen (Haslebo & Nielsen, 1997). När uppmärksamheten riktas mot det 

upplevda utfallet, blir behandlingen av förebyggande karaktär. När uppmärksamheten 

riktas mot det önskade utfallet, blir behandlandet fokuserat på att främja det som 

önskas.  

6.1.1. Behandling av ett aktuellt problem 

Det framgår att operativa åtgärder i störst utsträckning syftar till att lösa det synliga 

problemet, symptomen. Lösningarna syftar således till att få fler sökande till tjänsten 

som är aktuell. De offentliga verksamheterna i mindre kommuner söker lösningen 

genom att förlänga annonstiden, kontakta någon i ens nätverk eller temporärt lösa 

situationen internt för att senare annonsera igen. Vid huvudvärk är det vanligt att en 

värktablett tas för att lindra smärtan, och i vissa fall kan det även bota huvudvärken. I 

andra fall kan värktabletten bara skjuta upp problemet, när tabletten slutar verka gör sig 

smärtan påmind igen. Likaså gäller för de offentliga verksamheterna, i vissa fall hjälper 

det att förlänga annonsen, använda kontaktnätet eller ordna en temporär lösning internt. 

I andra fall sker ingen förbättring och problemet har bara skjutits på framtiden. Det är 

ovanligt att söka läkarvård vid lindrig huvudvärk, resonemanget kan också appliceras på 

de offentliga verksamheternas hanterande. Så länge det inte är kris försöker 

verksamheterna hantera problemet med erkända metoder som ofta ger snabbvärkande 

effekt.  

6.1.2. Förebygga 

Genom att vaccinera sig innan sin utlandsresa minskar risken att insjukna i diverse 

sjukdomar. Att förebygga sjukdom och skador handlar om att agera innan problemet har 

uppstått. Offentliga verksamheter har valt att ta ett gemensamt grepp om svårigheterna 

att rekrytera chefer genom att anordna ledarförsörjningsprogram. Det handlar om att 

försörja organisationen med ett framtida urval med potentiella chefer, vilket förebygger 

att problemet yttrar sig vid framtida rekryteringar. Vi ser det som ett sätt att internt 

förebygga att ett problem uppstår genom att bygga upp en form av buffertlager 
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bestående av möjliga chefskandidater. Även Employer Branding kan anses vara en 

förbyggande satsning. Employer Branding syftar till att framställa verksamheten som en 

attraktiv arbetsgivare och därigenom locka till sig medarbetare (Branham, 2001). Det 

kan i förlängningen innebära att problemet förhindras. När, och om, vaccinet kommer 

till användning framgår inte, men det fyller en funktion som syftar till att skydda och 

motverka sjukdomar, vilket i det här fallet syftar till rekryteringssvårigheter vid 

chefstillsättning. 

6.1.3. Främja 

Främja handlar om att se till det önskade beteendet och uppmuntra det. För att främja en 

god hälsa är det många som motionerar, vilket är ett vedertaget sätt att stärka kroppen 

och hålla sig frisk på. Det önskade utfallet för verksamheterna är i sammanhanget att 

chefsposterna ska vara eftersträvansvärda. Att främja ett önskat utfall handlar om att ge 

förutsättningar för att det ska vara möjligt att uppnå det (Morris et al, 2008). För att 

chefskapet ska bli mer eftersträvansvärt behandlar offentliga verksamheter det genom 

att göra uppdraget mer hanterbart. Att stödja och ge förutsättningar för att främja 

chefskapet kan anses vara ett försök till att behandla de bakomliggande orsakerna till 

symptomen. De främjande åtgärderna involverar bland annat minskade 

personalgrupper, stödfunktioner, utbildningar som utvecklar chefernas kunskap samt 

team. Även om satsningarna i första hand påverkar nuvarande chefer, kan det även på 

sikt anses påverka antalet sökande. Organisationernas interna och externa miljö 

påverkar varandra ömsesidigt (Burke, 2011). Därigenom kan vi se att ett minskat antal 

underställda, stödfunktioner och andra resurser fyller två syften, att underlätta för 

befintliga chefer och att förändra potentiella blivande chefers uppfattning om 

chefskapet. 

 

6.2. Livsstil 

En människas livsstil kan innefattas av dennes tankar, val och agerande, vilket i sin tur 

är påverkade av de influenser som personen har tagit till sig från uppväxt och 

omgivning. Likaså gäller för organisationer, deras agerande påverkas av formella och 

informella regler (DiMaggio & Powell, 1983). Omgivningen har en avgörande roll för 

organisationerna, det som anses lämpligt av omgivningen påverkar tänkandet och 

handlandet. Genom att agera i linje med det som enligt omgivningen anses lämpligt 

skapas legitimitet. I analysen har det framgått att offentliga verksamheter hämmas av 
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politiska och ekonomiska begränsningar. Det har också blivit tydligt att verksamheterna 

i mångt och mycket agerar på liknande sätt. Det beror på att de ställs inför samma 

formella och informella påtryckningar, de ingår i samma fält. På grund av de formella 

påtryckningarna blir verksamheternas handlingsutrymme begränsat, exempelvis 

gällande vilka kravspecifikationer som cheferna ska uppfylla och hur annonsen ska 

utformas och utlysas. Gällande informella krav har vi kunnat identifiera vissa 

traditionella påtryckningar som värderas högt, trots att de inte är formellt kravsatta. I 

analysen har det dock blivit uppmärksammat att offentliga verksamheter i mindre 

kommuner kan skilja sig åt i fråga om graden av flexibilitet. Vi har kunnat identifiera ett 

samband där organisationer med flera verksamhetsområden tenderar att ha ett mer 

flexibelt förhållningssätt, vilket synliggör fler möjligheter till anpassning.  

 

Det väsentliga för organisationen är att visa den krävande omgivningen att de kan 

hantera problem som dyker upp på ett lämpligt sätt (Blomquist, 1996). Analysen har 

tydliggjort att offentliga verksamheter i mindre kommuner tar till sig reformer som är 

skapade av högre instanser. Reformer syftar till att förbättra, men tas i första hand i bruk 

för att skapa legitimitet (Blomquist, 1996).  Vad vi kan konstatera är att den 

bakomliggande orsaken till hanterandet i stor utsträckning kan förklaras genom att 

förstå vikten av att uppnå och upprätthålla legitimitet i verksamheterna. 

 

Uppsatsen har till stor del berört begreppet isomorfism där en genre inom det handlar 

om att organisationer imiterar andra. Uppsatsen har uppmärksammat hur verksamheter 

inom offentlig sektor i mindre kommuner upplever och hanterar svårigheterna vid 

chefsrekrytering. Hanterandet skulle kunna utgöra ett underlag för andra sektorer eller 

organisationer att imitera. Även om det inte anses vara helt rationellt att imitera andra 

kan det trots allt visa på legitimitet.  Isomorfism kan i avseendet ses som en möjlighet, 

då flera olika alternativa vägar har illustrerats. Avslutningsvis kan vi säga att det inte 

finns någon fullständig modell som fungerar för alla organisationer. Offentliga 

verksamheter präglas av många institutioner och det kan vara svårt att frigöra sig från 

dessa, i vissa fall kan det till och med vara strategiskt att bevara dem. Även om det kan 

vara svårt att utmärka sig när alla organisationer tenderar att agera likadant, är det bättre 

att följa med än att stå utanför. Flexibilitet skapar kreativitet och synliggör nya vägar. 

Ett gränsöverskridande arbetssätt kan generera i mer flexibilitet och kreativitet. 

Offentliga organisationer innefattar många olika typer av verksamheter och har därför 
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möjlighet att anta ett mer gränsöverskridande arbetssätt, vilket i sin tur kan synliggöra 

nya vägar. Organisationer behöver följa med i utvecklingen och fortsätta utvecklas och 

inte stå still!  

 

6.3. Förslag på framtida forskning 

Studien har syftat till att skapa en ökad förståelse för hur offentliga verksamheter i 

mindre kommuner upplever och hanterar utmaningarna vid chefstillsättning samt en 

förståelse kring vad som ligger till grund för hanterandet. Ett förslag på framtida 

forskning är att genomföra en studie på privat sektor för att få en djupare förståelse för 

vad som särskiljer sektorerna. En sådan studie skulle kunna resultera i att sektorerna kan 

få nya inputs av varandra och utveckla arbetssätten. Förslag på vidare forskning kan 

också vara att använda en mer kvantitativ metod för att se hur pass giltig vår forskning 

är ur ett större perspektiv.   

 

6.4. Avslutande reflektioner 

Redan i undersökningens initiala skede fördes en diskussion kring hur informanternas 

svar skulle kunna påverkas och färgas av det faktum att de blev informerade om 

uppsatsens syfte innan intervjutillfället. Det är möjligt att informanternas beskrivningar 

kring ämnet påverkades av att de blev tillfrågade att ställa upp på en intervju som skulle 

beröra chefsrekrytering och upplevda svårigheter. De kunde troligtvis inse att uppsatsen 

skulle beröra en uppmärksammad problematik, vilket de då kan ha förberett sig på. Vi 

kan tänka oss att vår undersökning frammanar en problemupplevelse, då informanterna 

börjar fundera lite extra. Det är möjligt att cheferna för de olika förvaltningarna kan ha 

uppfattningen att en bra chef bör vara medveten om sin verksamhet och vilka externa 

påtryckningar som finns. När några universitetstudenter uppmärksammat något som kan 

anses vara ett nationellt problem, kan det följaktligen påverka informanternas uttalanden 

för att visa på sin medvetenhet. Vi kan också tänka oss omvänt fall, där de möjligtvis 

förminskar det upplevda problemet för att skydda sin verksamhet, sina anställda och sig 

själva. Som vi tidigare nämnt kan den absoluta sanningen aldrig uppnås, vilket heller 

inte varit syftet med uppsatsen. Vi dock visat subjektiva sanningar. 

 

Utifrån studien har det visat sig att organisationer får ansökningar till chefsposter, vilket 

kan sägas innebära att det inte råder chefsbrist. Det upplevs inte vara antalet 
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ansökningar som är problemet, utan snarare antalet relevanta sökande. Det gör att 

problematiken som uppmärksammades i inledningen inte visade sig i den grad som vi i 

uppsatsens initiala skede fått kännedom om. Vi kan tänka oss att problematiken har 

dämpats då satsningarna har fått viss effekt, då exempelvis 

ledarförsörjningsprogrammet har resulterat i chefsanställningar. Det kan också tänkas 

att informanterna inte ser problemet som alarmerande då de förlitar sig till de satsningar 

som görs. De visar dock på en medvetenhet kring problematiken, vilket kan bero på att 

problemet uppmärksammats inom fältet där de verkar. Eftersom organisationer inom 

samma fält tar till sig samma information och ser världen på samma sätt är det möjligt 

att diskussionen kring rekryteringssvårigheterna har blivit institutionaliserad. Problemet 

cirkulerar inom fältet. Eftersom problemet uppmärksammats inom fältet hanteras det 

och som uppsatsens titel antyder finns ett hopp; ett hopp om att bota.  
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