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Förord 

I följande studie studerar vi chefers ledarskap och ledarskapsroller i relation till breda 

kontrollspann. Vi vill först och främst tacka verksamhetschefen som vi har haft kontakt 

med på Länssjukhuset i Kalmar, för att hen gav oss information om den problematik 

avdelningscheferna möter på avdelningarna, samt gav oss kontaktuppgifter till samtliga 

avdelningschefer och till koordinatorn. Vi vill även utbringa ett stort tack till samtliga 

respondenter som deltagit i vår studie.  

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår fantastiska handledare Olle Duhlin som givit oss 

ledsago och stöttning under forskningsprocessens gång. Utan Duhlin hade vägen fram 

till vårt resultat varit mycket mer krokig och dimmig, eftersom han vid ett flertal 

tillfället gav oss klarhet och många bra råd när vi stod vid svåra vägskäl. Vi vill även 

visa vår tacksamhet gentemot de opponenter som givit oss många användbara råd och 

tips.Slutligen vill vi tacka vår examinator Mikael Lundgren för givande återkoppling 

och råd under processens gång. Tack vare samtliga medverkande har vi lyckats driva 

vår uppsats framåt och skapat en uppsats som vi är väldigt stolta över. 

Stort tack! 
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Sammanfattning 

Kandidatuppsats i företagsekonomi III, Organisation 15 hp, 2FE78E, 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vårtermin 2016. 

Författare: Frida Månsson och Linnea Broman 

Handledare: Olle Duhlin 

Examinator: Mikael Lundgren 

Titel: Storleken har betydelse - om kontrollspann och ledarskapsroller 

Syfte: Vi vill med följande studie skapa en större förståelse för kopplingen mellan breda 

kontrollspann och ledares prestationer och roller, vilket i förlängningen kommer att ha 

långtgående och långsiktiga konsekvenser för organisationers prestationer och 

effektivitet. 

Metodik: Vi har använt oss av en abduktiv ansats och en kvalitativ forskningsmetod. Vi 

har utfört nio kvalitativa och semistrukturerade intervjuer med fem olika chefer samt en 

koordinator på Länssjukhuset i Kalmar. 

Resultat: Breda kontrollspann påverkar chefers prestationer och ledarskapsroller genom 

att det försvårar för chefer att inta det stöttande och närvarande ledarskap som vi sett att 

chefer strävar efter. Breda kontrollspann resulterar i att chefer inte har möjlighet att 

uppmärksamma och skapa djupa relationer med medarbetare, vilket leder till en 

frustration. Chefer med breda kontrollspann har inte möjlighet att inta alla Mintzbergs 

ledarskapsroller, men kompenserar upp de roller de inte kan inta, eller delvis intar, 

genom att delegera dem. Vi har även uppmärksammat andra faktorer som har betydelse 

för vilka ledarskapsroller som blir mer eller mindre framträdande hos chefer med breda 

kontrollspann. Organisationsstruktur, möjlighet att arbeta nära medarbetare och chefens 

personlighet är faktorer som i relation med breda kontrollspann påverkar vilka 

ledarskapsroller chefer intar. Chefers ledarskapsroller är viktiga, eftersom 

arbetsuppgifterna i rollerna har en stor påverkan på medarbetares motivation och 

prestation. Vilka ledarskapsroller chefer utför har därför en avgörande faktor för 

organisationers prestationer och effektivitet.  

Nyckelord: Kontrollspann, ledarskap, ledarskapsroller, organisation  
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Abstract 

Bachelor Thesis Business Administration III, Organization 15 hp, 2FE78E, School of 

Economics at Linnaeus University of Kalmar. Spring 2016. 

Authors: Frida Månsson och Linnea Broman 

Advisor: Olle Duhlin 

Examinator: Mikael Lundgren 

Title: Size matters - on span of control and manager´s working roles 

Purpose: The aim for this following study is to increase the understanding about the 

connection between manager’s performance and roles, which will have far-reaching and 

long-term consequences for the organizations' performance and efficiency. 

Method: We have used an abductive and a qualitative research approach. We 

conducted nine qualitative and semi-structured interviews with five different managers 

and a coordinator at Länssjukhuset in Kalmar. 

Conclusion:  

A wide span of control influences managers' performance and managers’ working roles. 

A wide span of control makes it difficult for managers to perform a supportive and 

present leadership style that we have seen managers strive for. A Wide span of control 

results in that managers do not have the ability to pay enough attention and create deep 

relationships with employees, which leads to frustration among managers. Managers 

with broad spans of control are not able to take all of Mintzberg's managerial roles, but 

makes up for the roles they cannot take, or partially takes, by delegating them down to 

other individuals. We have seen that there are several factors that are important for the 

managers’ working roles and which roles that has become more or less prominent 

among managers with broad spans of control. We have seen that the organizational 

structure, the opportunity to work close to the employees and the manager's personality 

are factors that, in conjunction with a broad span of control, influences what roles 

managers take. Managerial leadership roles are important, because the tasks in the roles 

have a huge impact on employee motivation and performance. What roles managers 

perform therefore becomes a crucial factor in organizations' performance and efficiency. 

Key words: Span of control, leadership, manager´s working roles, organization               
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1 Inledning 

 
Hur många vänner har du på Facebook? Idag har vi oändliga möjligheter att skapa 

nätverk över hela världen och det finns knappt några begränsningar för hur många 

människor du kan skapa relationer till. Men det är skillnad på relationer och relationer. 

Människors vänskapskretsar expanderar, till stor del till följd av den teknologiska 

utvecklingen, där till exempel så kallade sociala nätverk upptar en större del av allt fler 

människors sociala vardag. I och genom dessa sociala nätverk kan vi ha relationer, lite 

olika benämnda beroende på socialt nätverk - vänner, följare, kontakter, etcetera. Men 

vän- och relationsbegreppet har förändrats i och med denna utveckling. Föreställ dig en 

middag med alla dina Facebook-vänner samlade. Hade du kunnat uppmärksamma eller 

få tid till varje enskild individ på middagen? Troligen inte. 

 

En liknande utveckling kan vi se även inom ledarskap. Antalet underordnade, storleken 

på chefernas personalgrupper, har, likt din vänskapskrets, ökat. Tidshorisonten för 

denna utveckling är svårbestämd, men kan lite slarvigt sägas ha pågått under en 30-

årsperiod, med en kraftig och snabb eskalering under 2000-talet. Utvecklingen av dessa 

två fenomen, storleken på vänskapskretsen och underordnade, går hand i hand och 

orsakerna kan, inte enkom, men till stor del, spåras till de nya möjligheter som Internet, 

datorer, mobiltelefoni, lättillgänglig och smidig teknologi i var mans egendom, har 

inneburit. 

Likt vänskap bygger ledarskap på en ömsesidig relation mellan minst två parter. Johnny 

Johnsson, Företagsläkare på Stora Enso (Andersson-Felé 2003:4) beskriver sambandet 

mellan ledarskap och vänskap som: "Man kan inte vara ledare för fler än man har goda 

vänner. Har man få vänner ska man inte vara ledare”. Vi kan konstatera att vi inte har 

kontroll över alla våra relationer med vänner på Facebook, men ska chefer kunna 

förväntas ha kontroll över sina stora personalgrupper? Och eftersom ledarskap bygger 

på en ömsesidig relation mellan ledare och ledda, hur påverkar chefers sätt att leda i de 

situationer då de har ansvar för stora personalgrupper?  
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1.1 Bakgrund 

“.. In practice, no human brain should attempt to supervise directly more than five, or 

at the most six other individuals whose work is interrelated.” 

Urwick (1937:52) 

Urwick (1937) är tydlig i citatet ovan; ingen chef bör ha direkt ansvar för mer än sex 

underordnade. Urwick (1937) beskriver att kontrollspannets storlek har en stor 

betydelse för både chefer och medarbetare i en organisation. Han benämner bland annat 

att breda kontrollspann resulterar i förlorad kontroll över medarbetarna, vilken i sin tur 

leder till en osäker organisation. Men låt oss backa tillbaka till år 1916. Det var trots allt 

då kontrollspannens ideala siffra myntades första gången. Henri Fayol beskriver att 

kontrollspannet av direkt underanställda ska ligga omkring sex personer per chef. Om 

arbetet som utförs av medarbetaren är av standardiserad karaktär kan kontrollspannet av 

direkt underanställda sträcka sig till maximalt 30 personer, för att chefen ska ha 

möjlighet att kontrollera sina underordnade (Fayol 1916/1949). McGregor (1960) 

utvecklar sedan påståendet genom att beskriva hur kontrollspannets storlek påverkar en 

chefs sätt att leda. 

McGregor (1960) beskriver teori X och Y, som förklarar att chefers attityder och 

föreställningar gentemot de anställda påverkar hur medarbetarna beter sig. Om en ledare 

eller chef har en föreställning om att en anställd är lat och till naturen motstridigt utför 

arbete, blir utfallet ofta detsamma. En ledare med dessa föreställningar passar in i teori 

X. En ledare som däremot har en föreställning om att medarbetarna vill vara delaktiga i 

arbetet de utför, kan kategorisera sig som ledare Y. Ledare Y motiverar sina 

underordnade genom att engagera dem i organisationen och verka för organisationens 

intresse. McGregors (1960) teori bekräftar att chefers ledarskap påverkar medarbetarna 

inom en organisation och att ledaren, genom dennes beteende, kan få en medarbetare att 

agera önskvärt. 

En problematik som McGregor (1960) framför är att ledare som utövar ett Y-ledarskap 

behöver våga delegera arbetsuppgifter för att motivera de anställda, vilket kan resultera 

i flera risker för ledaren, då denne själv tappar viss kontroll. Om antalet underordnade är 

högt, tenderar det därför bli svårare att skapa förutsättningar för personlig utveckling för 

alla berörda medarbetare. Vilken ledarskapsroll chefen i en organisation använder har 

därför en stor inverkan på hur företagskulturen och beteenden utvecklas inom en 

organisation (McGregor 1960). Mintzberg (1973) beskriver att ledarskapsroller baseras 
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på de normer och förväntningar som skapas till följd av en position och att rollerna 

tydliggör syftet av arbetsuppgifterna som cheferna utför. Ledarskapsrollerna går att 

fördela i tre olika grupper. 

Den första gruppen av ledarroller är de interpersonella rollerna. Dessa innefattar roller 

som verkar för interpersonella relationer, både internt inom företaget och externt med 

andra aktörer. De interpersonella rollerna kan exempelvis vara symboliska och visionära 

ledarskapsroller. Den andra gruppen av ledarskapsrollerna är informationsrollerna, 

vilket innebär roller där ledaren tar emot, kommunicerar och fördelar information, både 

lateralt och vertikalt inom organisationen. Den sista gruppen benämns beslutsroller. 

Beslutsroller intar ledare som fördelar resurser och administrerar. Beslutsrollerna är 

enligt Mintzberg (1973) de mest uppmärksammade ledarskapsrollerna, eftersom de är 

kopplade till formell makt. Dessa roller är därför svåra att delegera bort (Mintzberg 

1973). Andersson-Felé (2003) beskriver att många chefer inom offentlig sektor har stora 

kontrollspann och förklarar att vissa arbetsuppgifter, på grund av kontrollspannens 

omfattning, blir lidande. Det är därför intressant att se vilka ledarskapsroller som 

framträder mer eller mindre för chefer med stora kontrollspann. 

Enligt Andersson-Felé (2003) resulterar breda kontrollspann i många konsekvenser, 

både för medarbetare och chefer. Gittells (2001) visade genom en empirisk studie att 

medarbetare underordnade av en chef med ett brett kontrollspann presterar sämre, både i 

effektivitet och kvalitet, i kontrast till medarbetare som verkar under chefer med 

smalare kontrollspann. Gittells (2001) förklarar att anledningen är att kommunikationen 

inte framkommer tillräckligt bra när en chef är ansvarig för en personalgrupp större än 

50 anställda. En annan effekt av breda kontrollspann är att tiden för varje enskild 

medarbetare reduceras, vilket kan kopplas till Lindmark & Önnevik (2006) som 

beskriver att ett av de få tillfällen en chef och medarbetare träffas och interagerar är vid 

ett planerat lönesamtal. Och här börjar det bli intressant! För visst fanns det en 

anledning till att Fayol (1916/1949) begränsade kontrollspannet till sex underanställda. 

En av motiveringarna var att stora kontrollspann leder till minskad kontroll. En annan 

var att chefen ska få medarbetarna att arbeta sitt yttersta för verksamhetens skull (Fayol 

1916/1949). Men idag, 100 år senare, uppstår andra problem med breda kontrollspann. 

En central aspekt att studera år 2016 är hur chefens möjlighet att utöva ledarskap 

påverkas av de omfattande kontrollspann som nu råder. Genom att chefens roll, 

ledarskapsstil och arbetsuppgifter har förändrats från ett kontrollerat och auktoritärt 
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chefskap till ett allt mer stöttande och närvarande ledarskap (Manz och Simms 1993) 

ställer vi följande fråga: Klarar chefer av att agera som ledare och inta Mintzbergs 

ledarskapsroller när de har ansvar för i en stor personalgrupp och samtidigt bibehålla 

chefskapet och driva organisationen utefter framställda budgetar och mål?  

 

1.2 Problemdiskussion 

Kotter (2001) beskriver att chefens huvuduppgift är att arbeta för att företagets vision 

uppnås, samtidigt som medarbetaren strävar efter uppmärksamhet och motivation. 

Kotter (2001) förklarar att medarbetare som känner sig uppmärksammade och 

motiverade arbetar mer effektivt och produktivt. Anledningen är, enligt Kotter (2001), 

att inspirerade medarbetare arbetar i rätt riktning, vilket hjälper chefer att uppnå 

verksamhetsmålen. Chefer ska därför engagera medarbetaren till att intressera sig för 

arbetet, motivera medarbetaren samt få dem att verka för organisationens intresse (Yulk 

2013). Men blandat med administrativa arbetsuppgifter hinner de flesta chefer knappt 

med att verka i den operationella verksamheten, vilket leder till att vissa viktiga delar av 

chefens arbete sorteras bort. Hur ska en chef ska kunna utveckla sina medarbetare och 

nå deras fulla potential om chefen aldrig får tid och möjlighet att interagera med dem? 

Vi menar därför att ledarskapet till viss del påverkas av stora kontrollspann, och finner 

intresse i att studera problemet från chefens perspektiv snarare än från medarbetarens 

synvinkel. 

Fayol (1916/1949) beskriver att chefen, genom att observera medarbetare under 

arbetstid, kan lära sig om hur mycket arbete som kan förväntas av varje individ. Vi 

väljer att tolka det som att Fayol redan år 1916 ansåg att chefer till viss del ska närvara 

när medarbetarna arbetar för att kontrollera dem. Däremot har mycket förändringar skett 

sedan år 1916, bland annat finns teknologin som kontinuerligt expanderar, och i takt 

med teknologin, skapas nya sätt att kommunicera, vilket vi anser skapar bättre 

förutsättningar för chefer att hantera större personalgrupper. 

Det är väsentligt att ta hänsyn till tidsaspekten i diskussionen om kontrollspannens 

omfattning. Många teoretiker menar att kontrollen över medarbetare var betydligt mer 

strikt under Fayols tid, vilket till viss del kan stämma. När Burns (1978) presenterade 

det transformativa ledarskapet 1978 såg de flesta ett ljus i den mörka tunneln och ett 

avslut på den transaktionella ledarskapsstilen som främst arbetar med hot och materiella 
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belöningar som styrningsmedel. Istället presenterades en ledarskapsstil som verkar 

genom att inspirera och motivera medarbetarna, genom att dels föregå med gott 

exempel (Burns 1978). Bass (1990) utvecklade sedan det transformativa ledarskapet och 

menade att gemenskap, delaktighet och självförverkligande gör att medarbetare väljer 

att sätta organisationens intressen före sina egna personliga intressen. Det går att utläsa 

att chefer på 90-talet alltmer började sträva efter ett transformativt ledarskap, men är det 

transformativa ledarskapet i fokus idag? Utifrån teorin ovan bör svaret vara ja, men kan 

det kanske vara tvärtom? Vi undrar istället ifall kontrollstyrningen håller på att göra en 

“comeback” i samhället. Vi påstår inte att vi återgått till Foucaults
1
 (1973/2003) teorier 

om disciplin och kontroll, utan snarare att chefskapet och ledarskapet har delats upp i 

två olika delar. 

“Genom den stränga disciplin som han upprätthöll ville han omfatta det väldiga 

maskineriet i dess helhet utan att minsta detalj ändå undslapp honom” (Foucault 

1973:143). Med citatet menar Foucault att regelverk och disciplin skapar möjligheter 

för en person i en maktsituation att kontrollera vad underordnade gör och hur de gör det. 

Foucault beskriver år 1973 att kontrollmekanismen håller på att förändras. Han förklarar 

att vägen till en modern, humanistisk människobild håller på att skapas och att individer 

blir belönade när de gör saker rätt och tillrättavisade när de gör fel, snarare än att bli 

bestraffade. Foucault (1973/2003) menar att disciplinen kan komma att försvinna i det 

moderna samhället och han menar därför att övervakning kommer bli ett måste för att 

kunna bibehålla kontroll i en organisation. 

Vi ser en koppling mellan Foucault (1973/2003) uttalande om övervakning som ett nytt 

kontrollsystem och Styhres (2009) konstaterande om att tidigare direkt makt och 

övervakning har ersatts med nya, indirekta kontrollmedel. Numera är det andra 

övervakningssystem som kontrollerar istället för att chefen själv behöver vara på plats i 

den operativa verksamheten och övervaka. Exempelvis finns det instämplingsklockor på 

arbetsplatser, mystery shoppers och kulturstyrning som kontrollerar hur medarbetarna 

beter sig. Förändringen av kontroll är därför intressant i följande studie, då vi tror att 

dagens indirekta kontrollmedel, eller övervakningssystem, förenklar bibehållandet av 

kontroll för chefer i organisationer. En chef behöver inte längre kontrollera att 

medarbetaren fysiskt är på plats, denne kan logga in i ett datasystem och se var 

                                                 
1 Foucault (1973/2003) var en filosof som beskrev att minutiös kontroll av individers 

verksamheter, kontroll över deras handlingar och förmågan att tvinga individer att vara fogliga 

och bistå med nytta för ens eget intresse är en synonym till disciplin. 
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medarbetaren befinner sig. Vi har genom tidigare erfarenheter inom branscher med 

liknande kontrollsystem en förkunskap om beskrivna övervakningssystem, vilket bidrar 

till att vi därför anar att det är enklare för chefer idag att kontrollera fler medarbetare än 

tidigare. Men hur stora kan kontrollspannen bli innan det påverkar en chefs ledarskap? 

Manz och Simms (1993) beskriver att ledarskapsstilen som förespråkar stöttning och 

närvarande växt sig allt starkare. Strävan efter ett närvarande ledarskap i relation till 

större personalgrupper per chef, ger oss funderingar kring den problematik som kan 

uppstå i dessa situationer. Går det att förena dessa två mål och vad ger det för 

konsekvenser?  En intressant bransch att studera, för att se vilka konsekvenser stora 

kontrollspanns kan ge upphov till, är inom vården. Chefer inom vård och omsorg och 

som verkar i offentlig sektor har en tuff arbetssituation där de dagligen brottas med att 

försöka uppnå de höga krav och förväntningar som ställs mot dem (Ribeiro 2013). 

Politiker, överordnade chefer, personal, patienter och media är bara några aktörer som 

håller ett vakande öga på hur cheferna förhåller sig till regler, riktlinjer och budgetar. 

Inte nog med det ska de även samtidigt utveckla verksamheten, hålla en hög kvalitet på 

deras tjänster gentemot patienterna och ge goda förutsättningar för ett stort antal 

medarbetare (Ribeiro 2013). 

 

Andersson-Felé (2006) beskriver att chefers arbetssituation ofta försvårar deras 

möjlighet att verkställa det ledarskap och den arbetsmiljö som aktörerna och cheferna 

själva önskar uppnå, vilket resulterar i uppenbara negativa konsekvenser för både chefer 

och deras underordnade. Just därför väljer vi att fokusera på chefens upplevelser av ett 

direkt ansvar för ett stort kontrollspann och vilka konsekvenser som medföljer med det. 

Vi anser att det är viktigt att skilja på chefskap och ledarskap i följande studie. En 

individ kan vara ledare utan formell makt, samtidigt som en individ kan vara chef utan 

att vara ledare. En viktig aspekt som bör belysas är dock att en individ som besitter 

formell makt alltid har vissa förväntningar på sig och att ledarskapsutövning ofta är en 

del av en chefs arbetsbeskrivning (Mintzberg 1973). Dock anser vi inte att det utesluter 

risken för att ledarskapet kan delegeras till andra medarbetare i de fall där chefen är 

överbelastad. 

 

Andersson-Felé (2006) beskriver att kontrollspannens bredd per chef har ökat inom 

många olika organisationer och inom vården förekommer fenomenet ofta. I Andersson-

Felés (2006) rapport genomförd på uppdrag av Socialstyrelsen beskrivs, gällande chefer 
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som arbetar inom vården och deras stora personalansvar, att chefer inom vården ofta har 

ansvar för ett kontrollspann på mellan 50 och 90 underanställda. Syftet med Andersson-

Felés rapport var att konstatera ifall det fanns bevis på att kontrollspann påverkar den 

inre kvaliteten inom en organisation. I rapporten presenteras ett antal empiriska studier 

som konstaterat att stora kontrollspann leder till minskat förtroende från medarbetarna 

till sina chefer samt minskat engagemang till arbetsplatsen. Andersson-Felé (2006) drar 

därför slutsatsen att den inre kvaliteten påverkas negativt av stora kontrollspann, då 

medarbetarna blir mindre benägna att utföra arbete för organisationens intressen. 

Avslutningsvis förklarar Andersson-Felé (2006) att kontrollspannet är en faktor som 

påverkar förutsättningar för ledarskapet inom en organisation och att studier om hur 

kontrollspannens påverkan på chefernas ledarskap är få. Tidigare forskning har enbart 

berört ämnet med andra inriktningar och då främst på de underanställdas hälsa. Vi 

skiljer oss därför från tidigare forskning, då vi väljer att se hur chefer upplever att deras 

ledarskap påverkas av stora personalgrupper. 

I följande studie har vi valt att inrikta oss på fem avdelningschefer på Länssjukhuset i 

Kalmar och deras uppfattningar och känslor vid hantering av personalgrupper större än 

50 medarbetare. En intressant aspekt att belysa är vilka möjligheter chefer har att 

utveckla ledarskap och vara stöttande chefer, samtidigt som de utför resterande 

arbetsuppgifter som en chef är belastad med. Den situation vi beskrivit får oss att 

fundera över om chefer inom vården i Sverige år 2016 snarare arbetar som kontrollanter 

av administrativa rutiner, exempelvis godkännande av fakturor och schemaläggning, än 

leder sina underordnade. Ämnet är intressant att studera, då många teoretiker beskriver 

att ett gott och stimulerande ledarskap krävs för en lönsam organisation.  

 

1.3 Problemformulering 

- Hur påverkas chefers möjlighet att utöva chefskap vid ansvar för breda kontrollspann? 

- Hur ser chefers ledarskapsroller ut samt hur hanteras rollerna då chefer har ansvar för 

breda kontrollspann? 

Med ser ut syftar vi till rollernas innehåll och betydelse samt vilka roller som därefter 

blir mer och mindre framträdande hos cheferna.  

 

1.4 Syfte 

Vi vill med följande studie skapa en större förståelse för kopplingen mellan breda 

kontrollspann och ledares prestationer och roller, vilket i förlängningen kommer att ha 



  
 

13 

långtgående och långsiktiga konsekvenser för organisationers prestationer och 

effektivitet. 

 
2 Metod 

Vid genomförande av en studie finns många handlingsalternativ att välja mellan. I 

följande kapitel kommer vi att presentera vilka metodval vi valt i vår studie samt varför 

vi valt dem.  Kapitlet tar början med en beskrivning av vårt angreppsätt och fortsätter 

sedan med en redogörelse för hur vi förhållit oss till teori och hur vi sedan analyserat 

vår empiri i relation till vår teoretiska referensram. I metodkapitlet presenteras sedan 

de chefer och den koordinator vi intervjuat i vår studie, samt hur vi utifrån 

datainsamlingen tolkat vårt empiriska material. Kapitlet avslutas med en diskussion 

kring studiens tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet och mynnar slutligen ut i 

en diskussion om studiens forskningsetik. 

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 

Det forskningsproblem vi valt att studera är vilken inverkan stora personalgrupper har 

på chefers möjlighet att utöva ledarskap. Med hjälp av Mintzbergs 10 olika ledarroller 

har vi identifierat vilka ledarskapsroller som är mer och mindre framträdande hos chefer 

samt vilka möjligheter cheferna har för att utöva ledarskap. Vi har medvetet valt att 

studera chefer inom vården för att se hur dem upplever sin arbetssituation. Genom valet 

av forskningsproblematik har vi utfört en kvalitativ studie, vilket enligt Denscombe 

(2011) innebär att forskaren intresserar sig av “hur” något upplevs. Hade vi istället 

intresserat oss för hur många chefer som ansåg att deras ledarskap påverkas av stora 

personalgrupper, hade metodvalet blivit kvantitativt. Utgångspunkten i studien var att se 

hur chefer upplever att stora kontrollspann påverkar deras förmåga att utöva ledarskap, 

vilket resulterade i en analys på individnivå. Sveningsson och Alvesson (2010) 

beskriver att ett lyckat ledarskap är en viktig faktor för att kunna uppnå en lönsam 

organisation och vi anar därför att uppsatsen kommer mynna ut i en analys på ett mer 

organisatoriskt plan. 

 

2.2 Abduktiv forskningsansats 

Vid en forskningsprocess är ett väl uttänkt val av forskningsansats av största vikt, 

eftersom forskningsansatsen är avgörande för hur teori och empiri ska relateras till 

varandra. Vid val av forskningsansatser brukar induktion och deduktion skiljas åt 
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(Alvesson & Sköldberg 2008). Det induktiva arbetssättet lämpar sig i de fall forskaren 

vill utgå från empiriskt insamlat material och därefter välja ett forskningsområde som 

ska studeras närmre. Det deduktiva tillvägagångssättet innebär i motsats till det 

induktiva, att forskaren utifrån vedertagna teorier försöker förstå och analysera insamlad 

empiri (Merriam 2010). 

I vår studie har vi valt att växla förhållandet mellan teori och empiri under processens 

gång, vilket för oss har varit en lämplig vägledning för att komma fram till vårt resultat. 

En forskningsprocess där relationen mellan teori och empiri skiftar benämns enligt 

Alvesson & Sköldberg (2008) som ett abduktivt tillvägagångssätt. I den abduktiva 

ansatsen justeras kontinuerligt teorier utifrån insamlad data, för att på så vis göra det 

möjligt för forskaren att kunna omtolka och djupare förstå det empiriska materialet och 

det valda forskningsproblemet (Alvesson och Sköldberg 2008). 

Den abduktiva forskningsprocessen startar, likt den induktiva ansatsen, med en 

observation från ett empiriskt underlag. Dock sker observationen, likt den deduktiva 

ansatsen, utan att avvisa tidigare teoretiska resonemang, vilket gör den abduktiva 

forskningsprocessen till en mix av dessa olika arbetssätt (Kovács & Spens, 2005; 

Alvesson & Sköldberg 2008). Vår forskningsprocess började genom ett möte på cirka 

en timme med en verksamhetschef på Länssjukhuset i Kalmar, som berättade att 

avdelningscheferna upplevde problem med stora kontrollspann. Problematiken 

resulterade i ett forskningsintresse för kontrollspann och dess effekter. Vi valde därefter 

att ta kontakt med tre avdelningschefer på sjukhuset och sedan genomföra intervjuer 

med vardera chef på cirka 60 minuter. De valda cheferna har ett kontrollspann på över 

50 direkt underställda och genom dessa intervjuer fick vi en större förståelse för den 

problematik de mötte på arbetsplatsen. 

Efter de tre första intervjuerna sammanställdes empiri och därefter valdes lämplig teori 

för att förstå fenomenet kontrollspann i relation till ledarskap. Därefter utgick vi från 

intervjufrågor specificerade utefter ledarskapsroller och genomförde ytterligare sex 

intervjuer. Tre av intervjuerna var med samma respondenter som tidigare och de 

återstående tre intervjuerna bestod av intervjuer med ytterligare två chefer samt en 

koordinator. Under forskningsprocessen justerade vi vår teori utifrån vår tolkning och 

de iakttagelser vi gjort när vi insamlat empiri. Vi la till teorier om Mintzbergs 10 

ledarskapsroller för att dessa roller visade sig vara viktiga för våra respondenter, vilket 

är ett exempel på vår abduktiva ansats. Under studiens gång har vi kontinuerligt 



  
 

15 

omtolkat vår empiri i relation till teori för att skapa ett givande och intressant resultat. 

Vår teoretiska referensram har kontinuerligt uppdaterats utifrån intressanta aspekter som 

vi valt att analysera vår empiri med. För att förstå Mintzbergs ledarskapsroller i relation 

till vår empiri har vi valt att analysera vår empiri med bland annat teorier om 

kommunikation, kontrollspann, nätverkande och symboliskt ledarskap. 

2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att den kvalitativa forskningsstrategin används för 

att forskaren ska få en verklighetsuppfattning utifrån respondentens synvinkel. Vi valde 

en kvalitativ forskningsstrategi då vi fann intresse av chefernas uppfattning om hur 

deras ledarskap påverkas av stora personalgrupper. Ahrne & Svensson (2015) skriver att 

en kvalitativ metodstrategi används när ett forskningsproblem inte är mätbart. Enligt vår 

åsikt går det inte att mäta någons känslor eller uppfattningar, utan det är något som 

intervjuaren behöver analysera fram. Eftersom vi intresserar oss av uppfattningar, blev 

en kvalitativ forskningsstrategi väl lämpad för vår studie.   

Forskningsmetoden ska enligt Denscombe (2011) vara förenlig med frågeställningen i 

en avhandling. För att en kvalitativ forskningsmetod skulle kunna tillämpas i följande 

studie krävdes en frågeställning som bygger på “hur” något upplevs. Det finns viss 

problematik och kritik gentemot kvalitativa forskningsmetoder som bör tas i beaktning 

vid användning av metoden. Eneroth (1984) förklarar att några nackdelar med en 

kvalitativ metod är att forskare inte hinner med att undersöka lika många situationer 

som vid en kvantitativ forskningsmetod. Eneroth (1984) förklarar vidare att en 

kvalitativ metod kan skapa problematik, eftersom metoden inte ger en enhetlig bild över 

fenomenet. Däremot menar Yin (2013) att den kvalitativa forskningsmetoden ändå i 

många fall lämpar sig bättre än kvantitativa metoder. Det grundar Yin (2013) på då 

kvantitativa metoder ofta har problem med svarsfrekvens på enkäter samt andra 

missförstånd som kan uppstå när enkäter genomförs. 

Vi är medvetna om de brister som tillkommer med en kvalitativ forskningsmetod. Bland 

annat är det tidskrävande att analysera den insamlade empirin och svårt för forskaren att 

veta i vilken utsträckning det går att generalisera svaren som framställts till liknande fall 

(Denscombe 2011). Vi har genom flera olika böcker skapat en förkunskap kring vilken 

metod som skulle passa bäst för vårt syfte och frågeställning och valde därför att 

genomföra en kvalitativ metod, med en viss försiktighet för att inte generalisera svaren. 

Vi har även varit försiktiga med att dra en slutsats för tidigt utifrån ett visst antagande 
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för att inte råka ta något ur sin kontext, vilket Denscombe (2011) beskriver är ett vanligt 

misstag inom den kvalitativa forskningsstrategin. 

 

2.4 Fallstudie 

Forskningsdesign är ett ramverk för hur studiers insamling och analys av data ska 

genomföras. Vidare finns fem stycken tillvägagångssätt vid forskningsdesign. De fem 

olika tillvägagångssätten är experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, 

komparativ design samt fallstudiedesign (Bryman & Bell 2011). I vår studie har vi riktat 

in oss på en problematik som förekommer hos avdelningscheferna på Länssjukhuset i 

Kalmar. Valet att studera Länssjukhuset i Kalmar grundade sig i att chefer inom vården 

har en uppmärksammad och pressad arbetssituation där de utöver de klassiska 

chefsuppgifterna har direkt ansvar för stora personalgrupper. Vårt fall behandlar hur 

ledarskap och ledarskapsroller påverkas av stora kontrollspann och avdelningscheferna 

på Länssjukhuset i Kalmar gav oss möjlighet att få en klarhet i vilken problematik och 

vilka konsekvenser fenomenet kan ge upphov till. Det var därför naturligt för oss att 

genomföra en fallstudie, vilket enligt Bryman & Bell (2011) innebär att forskaren lägger 

sitt fokus på ett enskilt fall, men har i sitt specifika fall som syfte att förstå ett allmänt 

problem. 

 

Avdelningscheferna på Länssjukhuset i Kalmar har ansvar för tre skilda avdelningar. 

Avdelningarna kommer i vår studie att benämnas; avdelning ett, avdelning två och 

avdelning tre på grund av att respondenterna valt att vara anonyma i studien. Avdelning 

ett består av ett kontrollspann på 120 underordnade och har på grund av det stora 

kontrollspannet två chefer med två olika personalgrupper. Avdelning två består av ett 

kontrollspann på 110 och har även den ett tvådelat chefsansvar och enskilda 

personalgrupper. Avdelning tre har ett kontrollspann på 50 anställda och har en chef 

som ensam ansvarar för avdelningen och personalen. Att genomföra en fallstudie på tre 

skilda sjukhusavdelningar med liknande problem möjliggjorde för oss att kunna förstå 

konsekvenserna med stora personalgrupper i relation till ledarskap ur olika perspektiv, 

samt bidrog till att vårt resultat blev mer generaliserbart och ökade studiens 

trovärdighet. Vi valde även att tillfråga en koordinator om dennes arbetssituation, då vi 

efter våra första intervjuer fick en uppfattning om att koordinatorerna fick ta mycket av 

chefernas ledarskap och chefskap. Därför uppkom ett intresse för hur koordinatorerna 

upplever arbetssituationen. 
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Merriam (2010) beskriver att fallstudier är att föredra i de studier då avsikten är att 

komma nära intresseområdet och få en inblick i tankar, känslor och önskningar. Vidare 

förklarar Bryman & Bell (2011) att fallstudier ofta används i kvalitativa studier. 

Anledningen till att forskare vid kvalitativa studier använder sig av fallstudiedesign är 

enligt Merriam (2010) att forskaren i dessa fall snarare riktar in sig på insikt, upptäckt 

och tolkning än på hypotesprövningar. I vår studie har vi valt att använda en 

kombination av en kvalitativ forskningsstrategi och en fallstudiedesign, eftersom det 

gav oss möjlighet att komma nära cheferna och deras miljö, känslor och tankar. Genom 

att vi genomförde semistrukturerade djupintervjuer med fem olika avdelningschefer 

samt en koordinator, kunde vi få en helhetsbild och en djupare förståelse för hur 

chefernas ledarskap påverkas av stora personalgrupperna samt hur koordinatorn 

uppfattar sin egen samt chefernas chefs- och ledarskapssituation. 

 

Vid en fallstudie är det viktigt att forskaren kan motivera att det valda fallet kan 

appliceras på andra enheter. För att kunna motivera att det valda fallet och dess 

problematik kan svara på ett generellt problem är det viktigt att visa på att den valda 

enheten som ingår i studien är typisk för andra enheter (Denscombe 2004). Vår valda 

enhet att studera är chefernas arbetssituation på Länssjukhuset i Kalmar län, vilket är en 

enhet som har typiska drag för övriga avdelningar inom sjukvården i Sverige. Många 

chefer inom sjukhusvården upplever en problematik med stora personalgrupper, vilket 

gör vårt resultat viktigt att studera samt gör det applicerbart på övriga sjukhus och 

organisationer med en liknande arbetssituation. 

 

2.5 Urval 

För att öka en studies trovärdighet samt för att förenkla för forskare att producera 

rimligt träffsäkra studier utan att behöva samla in data från en hel population genomförs 

ofta ett urval (Trost 2012; Denscombe 2004). 

 

2.5.1 Snöbollsurval och subjektivt urval 

Snöbollsurval och subjektivt urval är tillvägagångssätt och tekniker för hur och varför 

urval väljs ut till en studie (Esaisson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012). Vi valde 

tidigt i vår forskningsprocess att ta kontakt med en verksamhetschef på Kalmar 

Länssjukhus för att få en djupare förståelse av problematiken med stora personalgrupper 

per chef. Vi valde därefter att genomföra ett snöbollsurval, som syftar till att forskaren 

genom en tillgänglig kontaktperson får hjälp med att hitta ytterligare personer att ta 
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kontakt med till studien (Esaisson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012). Vi frågade 

verksamhetschefen vilka chefer som hade störst personalgrupper på sjukhuset och 

utifrån det fick vi kontakt med de chefer och den koordinator som utgör vår empiriska 

data i studien.  I samband med att vi genom verksamhetschefens rekommendationer fick 

kontakt med våra respondenter, och att vi tidigt i processen därefter valde vilka 

respondenter som var lämpade för vår studie, resulterade vårt urval i att bli icke 

slumpmässigt. 

Den teknik vi vidare valt att använda är ett subjektivt urval. Vid ett subjektivt urval 

beskriver Denscombe (2004) att forskaren handplockar ett färre antal personer som 

anses kunna ge den bäst lämpade informationen genom deras kunskap och relevans till 

forskningsämnet. Vårt val av ett snöbollsurval i samband med ett subjektivt urval, 

grundades i att vi medvetet ville välja människor med kunskap inom chefsyrket samt 

med färsk erfarenhet av att ha direkt ansvar för kontrollspann med minst 50 

underanställda. Anledningen till att vi valde respondenter med dessa kompetenser var 

för att de på ett kunnigt sätt skulle kunna generera insikter, information och nya idéer 

gällande konsekvenser av breda kontrollspann i relation till chefers ledarskap samt 

kunna relatera till olika ledarskapsroller. Vårt snöbollsurval och subjektiva urval 

resulterade i ett urval med fem avdelningschefer och en koordinator på Kalmar 

Länssjukhus. 

2.6 Datainsamlingsmetoder 

Olsson & Sörensen (2011) beskriver att det finns två sätt att samla in data. Dessa två 

tillvägagångssätt benämns som primär och sekundärdata. Primärdata är information som 

en forskare samlar in själv och sekundärdata är data som någon annan tidigare samlat in. 

I följande studie har ingen sekundärdata används, utan istället har vi samlat in 

primärdata genom sammanlagt nio semistrukturerade djupintervjuer. 

 
2.6.1 Respondenter 

Samtliga respondenter i vår studie har valt att vara anonyma och därav har vi tilldelat 

varje avdelningschef ett fiktivt namn. Orsaken till att vi valt att använda fiktiva namn på 

våra respondenter är för att uppsatsen ska vara enkel att läsa och förstå. I följande studie 

presenteras respondenterna som Andersson, Bengtsson, Cohn, Davidsson, Ekman och 

Koordinatorn. För att säkerställa våra respondenters anonymitet har vi valt att inte 

beskriva vilka avdelningar de har ansvar för eller chefernas kön. Att respondenterna i 

studien är anonyma har vi inte sett som något hinder, eftersom ämnet vi studerar är ett 
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generellt förekommande fenomen som inte påverkas av vilka avdelningar cheferna 

arbetar på eller vilket kön och namn de har.  

 
2.6.2 Avdelningschefer och koordinatorer 

Avdelningscheferna i vår studie arbetar på tre avdelningar. På två avdelningar delas 

chefs- och ledarskapet mellan två chefer och på den tredje avdelningen ansvarar endast 

en chef.  Vardera avdelningschef har ett kontrollspann som är större än 50 

underanställda. Samtliga avdelningar har ansvar för en enskild process när patienter 

kommer till dem, men tillsammans utgör avdelningarna en sammanhängande kedja av 

olika processer som patienter transporteras mellan. Eftersom avdelningscheferna vill 

vara anonyma har vi valt att inte beskriva avdelningarnas huvudsakliga område djupare. 

Koordinatorerna är i grunden sjuksköterskor och arbetar delar av sin arbetstid som 

driftledare i den operativa verksamheten. Koordinatorerna ansvarar bland annat för 

planering och problemlösning i den dagliga driften samt stöttar avdelningscheferna i 

deras arbete. På avdelning ett och två finns två koordinatorer medan det endast finns en 

på avdelning tre. 

 

2.6.3 Genomförande av intervjuer  

Kvale & Brinkmann (2014) förklarar att det inte finns några tydliga regler att följa när 

en kvalitativ forskningsintervju ska genomföras, utan att strukturen på en intervju 

istället ska utgå från forskningsproblemets syfte och ämne. Vår uppsats tog sin början 

genom tre stycken intervjuer med tre chefer på Länssjukhuset i Kalmar län, där vi 

ställde generella frågor kring ledarskap, chefskap och kontrollspann. Vi 

uppmärksammade under dessa intervjuer en problematik med kontrollspannen och dess 

effekter på chefens ledarskapsutövande. Det gav oss ett intresse om vilka 

ledarskapsroller som intas och inte, och därför valde vi att söka teorier om 

ledarskapsroller. Vi fann Mintzbergs tio olika ledarskapsroller, och valde sedan att 

utföra ytterligare sex intervjuer med samma respondenter som tidigare samt ytterligare 

tre stycken. Vi använde oss av en semistrukturerad intervjumetod, då vi i enlighet med 

Bryman och Bell (2011) hade en intervjuguide som öppnade upp för fria tolkningar och 

svar. Vi ansåg att en semistrukturerad intervjumetod lämpade sig väl i studien, eftersom 

vi ville analysera hur respondenterna svarade på våra frågor, vilket hade försvårats vid 

genomförande av en strukturerad intervjuteknik. 

På grund av avdelningschefernas stressiga arbetsmiljö valde vi tidigt i vår 

forskningsprocess att kontakta vilka chefer som skulle intervjuas och vi fick god 
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kontakt med samtliga respondenter. Vi meddelade att intervjun kunde ske både på 

arbetstid och efter arbetstid, beroende på deras önskan. Vidare meddelades cheferna om 

att intervjun förväntades ta cirka en timme och 30 minuter, trots att vår beräknade tid 

var cirka en timme per intervju. Anledningen till att vi valde att informera 

respondenterna om att intervjuerna förväntades ta 30 minuter längre än beräknat var för 

att vi ville minska chefernas stress vid intervjutillfället och för att ge dem god tid att 

svara på våra frågor. 

 

Vi genomförde sammanlagt nio djupintervjuer med sex olika respondenter. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att syftet med en djupintervju är att parterna ska 

få möjlighet att utveckla en tillit till varandra samt för att ge respondenten tid till att 

besvara intervjufrågorna. Djupintervjun ska likna ett vänskapligt samtal, men forskaren 

ska strukturerat behålla det specifika syftet i fokus. Med djupintervjuerna försökte vi gå 

in på djupet av respondenternas personliga åsikter och iakttagelser. Vi var noga med att 

inte avbryta respondenterna när de besvarade intervjufrågorna. Genom att lyssna och 

iaktta istället för att avbryta respondenterna framkom vilka faktorer som påverkar 

chefernas ledarskap och ledarskapsroller. Vi spelade även in samtliga intervjuer, så att 

vi i efterhand kunde analysera svaren ytterligare samt reducera risken att missa viktig 

information. 

Kvale & Brinkmann (2014) tydliggör att den etiska aspekten spelar en väsentlig roll för 

hur intervjuaren bör lägga upp sina frågor för att inte inkräkta på dennes integritet. För 

att minimera risken att inkräkta på respondenternas integritet och öka deras 

trygghetskänsla bestämde vi oss, tillsammans med respondenterna, att alla skulle vara 

anonyma vid publicering av vår studie. Vi anser att anonymiteten resulterar i mer 

sanningsenliga svar, då det inte finns möjlighet att koppla samman respondent till 

respektive svar i följande studie. 

 

2.7 Tolkning av insamlad empiri 

Rennstam & Wästerfors (2015) förklarar att efter empirisk data insamlats är forskarens 

nästkommande steg att påbörja bearbetning och analysering av det insamlade materialet. 

Efter att vi insamlat vårt empiriska material genom intervjuer började vi bearbeta 

informationen. Vid samtliga intervjuer fördes anteckningar och vi spelade även in 

samtliga intervjuer. Vårt första steg vid tolkning av empirin blev därför att 

sammanställa våra anteckningar och den information som vi tilldelats genom 
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ljudinspelningarna. Vid bearbetning och analysering av empirisk data i kvalitativa 

studier får forskare en betydande roll för vilken information som presenteras i studien, 

eftersom det är forskaren själv som väljer ut vilket material som denne anser är relevant. 

Vad av materialet som är av betydelse och relevans för forskaren att tolka och analysera 

bedöms utifrån studiens teoretiska ramverk samt de problemformuleringar som studien 

ämnar besvara (Svensson 2015). För att veta vilket material som var viktigt för vår 

studie valde vi att analysera vår sammanställda empiri utefter olika ämnen som ofta 

förekom från respondenternas svar. När respondenternas svar skiljde sig från varandra, 

analyserade vi vilka faktorer som påverkat de olika svaren.  

Vad som vidare är viktigt för en forskare vid bearbetning av empiriskt material är att 

denne har en förståelse för det insamlade materialet och kan identifiera olika skillnader 

och likheter (Rennstam & Wästerfors 2015). Eftersom vi har en abduktiv 

forskningsansats i vår studie hade vi redan innan insamlingen av vårt empiriska material 

en viss förståelse för vårt problem, då vi intervjuat tre av respondenterna tidigare. Vår 

förförståelse för problemet underlättade för oss att redan på förhand ha en viss aning om 

hur tolkningen sedan skulle ske i studien. För att få ut sanningsenliga svar valde vi vid 

intervjutillfället att förtydliga vissa frågor, samt ställa frågan på ett omvänt sätt när vi 

fick otydliga svar. Exempelvis var en fråga om hur cheferna såg på arbetsbelastningen, 

och vad de trodde att den berodde på. Då en av respondenterna inte ansåg att det var hög 

arbetsbelastning, valde vi att omformulera frågan till “Hinner du med dina 

arbetsuppgifter under dagen” varpå svaret därefter ändrades till “nej.” Utifrån 

tolkningsprocessen växte mer eller mindre framträdande ledarroller fram, vilket 

kommer att synas i uppdelningen i analyskapitlet. 

Vid bearbetning av empiriskt material beskriver Rennstam & Wästerfors (2015) att det 

är viktigt att forskaren reducerar det empiriska materialet, eftersom det är omöjligt att 

tolka och analysera allt insamlat material till en studie. Det faktum att mycket av det 

insamlade materialet behöver reduceras, resulterar i att forskarens val av material blir 

ännu mer avgörande, så att det material som tas ut är av relevans för studien. Efter att vi 

sammanställt vårt empiriska material började vi att sålla ut de delar som vi ansåg var av 

mindre relevans för vårt forskningsproblem. Vi valde att fokusera på vilka ledarroller 

som tydligt framträder hos cheferna, och varför resterande roller inte framträder 

markant. Genom processen såg vi vilka delar som kunde bidra till en intressant 

diskussion för vår analys. Under processens gång fick vi även reducera mycket teori 
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som inte kom till användning utifrån vårt empiriska material. Återigen är detta ett 

resultat av vår abduktiva ansats. Avslutningsvis i bearbetningen bör en argumentation 

föras om det empiriska materialet (Rennstam & Wästerfors 2015). Vi valde att utesluta 

ett enskilt empiriskt kapitel i studien, för att istället direkt kunna ställa teori mot empiri i 

en analys. Genom tillvägagångsättet minskade vi risken för återupprepning av empiriskt 

material och kunde direkt föra en argumentation och diskussion för vårt resultat. 

 

2.8 Studiens trovärdighet 

Trovärdighet är ett begrepp som används vid en kvalitetsbedömning av studier som är 

kvalitativa (Jakobsson 2011). Trovärdighet mäts på olika sätt i kvantitativa och 

kvalitativa studier. Ahrne och Svensson (2015) menar dock att det kan vara svårare att 

mäta trovärdigheten i en kvalitativ studie än i en kvantitativ. Trovärdighet kan enligt 

Bryman och Bell (2011) delas in i fyra olika delkategorier, vilka är; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Vi kommer nedan 

presentera och diskutera vår studies trovärdighet utifrån dessa fyra kategorier. 

2.8.1 Tillförlitlighet 

I kvalitativa studier kan tillförlitlighet vara svårt att mäta. Denscombe (2011) beskriver 

att problematiken med att mäta tillförlitlighet i kvalitativa studier grundar sig i att 

kvalitativ forskning inte går att upprepa, eftersom kvalitativa studier bygger på nutida 

tolkningar och iakttagelser, vilket gör det svårt att mäta hur god studiens 

forskningskvalitet är. För att öka en kvalitativ studies tillförlitlighet bör två variabler 

diskuteras. Dessa två variabler är studiens transparens och triangulering (Ahrne och 

Svensson 2015). För att visa på studiens transparens har vi tydligt och detaljerat i 

studien beskrivit vår forskningsprocess samt kritiskt bedömt vårt genomförande. 

Triangulering syftar till att forskaren samlar in data på olika sätt för att öka studiens 

trovärdighet (Ahrne och Svensson 2015). Vår data är insamlad från nio intervjuer med 

sex respondenter. En möjlighet för att öka studiens triangulering hade kunnat vara att 

genomföra en observation, men eftersom vi inte hade tid eller möjlighet att genomföra 

en observation, samt på grund av att vi fick mycket relevant och användbar data under 

våra intervjuer, valde vi att endast använda vårt insamlade empiriska material.  

 

2.8.2 Överförbarhet 

Överförbarhet kan enligt Bryman & Bell (2011) liknas med det kvantitativa begreppet, 

extern validitet. Extern validitet syftar till hur väl ett resultat kan tillämpas i andra 

kontexter. Då kvalitativ forskning har till avsikt att förstå ett problemområde på djup 
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nivå, tenderar resultaten att fokusera på kontextuellt unika situationer och betydelsen av 

specifika aspekter av den sociala verkligheten. Det är därför viktigt att forskare i 

kvalitativa studier redogör tydligt och detaljerat för i vilken kontext studien är 

genomförd, så att övriga läsare kan avgöra om resultatet är överförbart till en annan 

miljö eller inte (Bryman & Bell 2011). 

Då överförbarhet handlar om hur väl ett resultat är applicerbart i andra sammanhang kan 

det liknas med Ahrne och Svenssons (2015) begrepp, generaliserbarhet. Med 

generaliserbarhet menas hur väl en studie kan överföras till en miljö eller population. 

Att generalisera en studie anses vara svårare i en kvalitativ studie än i en kvantitativ, 

eftersom de kvalitativa resultaten är svåra att mäta (Ahrne och Svensson 2015). I vår 

studie behandlas problematiken med hur stora personalgrupper påverkar chefers 

ledarskap och ledarskapsroller. Eftersom vi valt att använda en fallstudiedesign kommer 

vår studie att grundas på de unika företeelser som förkommer hos fem chefer och en 

koordinator på Länssjuksjukhuset i Kalmar. Vi menar dock att många chefer inom 

vården idag har en liknande arbetssituation och att vårt resultat därför kan vara 

överförbart till andra liknande kontexter. 

2.8.3 Pålitlighet 

Pålitlighet kan enligt Bryman & Bell (2011) beskrivas som reliabilitet, och syftar till hur 

utförligt forskaren redovisat forskningsprocessens alla delar. Vidare beskriver Bryman 

& Bell (2011) att externa parter under forskningsprocessens genomförande kan påverka 

pålitligheten i en studie genom att agera kritiker och bedöma en studies kvalité och 

tillvägagångssätt. Vi har genomgående i vår studie detaljerat beskrivit hur vår 

forskningsprocess genomförts samt under processens gång blivit bedömda, granskade 

och tilldelats synpunkter och konstruktiv kritik från handledare, examinator och 

studenter för att vår studie och vårt resultat ska kunna uppnå en god kvalité och en hög 

pålitlighet. 

 

2.8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

För att kunna styrka och konfirmera en studie förklarar Bryman & Bell (2011) att 

forskare behöver ha en kännedom om och utgå från att en studie omöjligt kan få en 

fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning. Vidare förklarar Bryman & 

Bell (2011) att det är viktigt att forskaren kan visa på att studien inte uppenbart har 

påverkats av teoretiska och personliga åsikter och värderingar. Vid genomförandet av 

vår studie har vi haft en medvetenhet om att vi till viss mån kan ha påverkats av tidigare 
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erfarenheter och kunskap, men har under forskningsprocessens gång strävat efter att se 

studien ur en objektiv synvinkel. Bland annat har vi grundat vår studie på teorier vi 

tidigare inte använt samt studerat en bransch och ett fenomen som vi tidigare inte berört. 

2.9 Forskningsetik 

Forsman (1997) beskriver att det svåraste när forskare skriver en avhandling är att vara 

kritisk gentemot sina egna förutsättningar och fördomar. Forsman (1997) tar upp 

tidsaspektens påverkan på hur etisk en avhandling är och förklarar att en viss typ av 

studie kan ses som etiskt korrekt att genomföra idag, men att det inte alls är säkert att en 

studie som anses etisk idag är etisk korrekt om 50 år. Forsman (1997) förklarar att de 

flesta forskarna anser att de har en god forskningsetik, men att forskare ofta blir blinda 

av sina egna förutsättningar och normer som finns i samhället. När vi valde att inrikta 

oss på chefers uppfattning om sitt ledarskap förväntade vi oss att cheferna skulle vara 

öppna med sina svar och dela med sig av negativa effekter som uppstår med stora 

kontrollspann. Men med Forsmans (1997) kritik i bakhuvudet, började vi reflektera om 

hur ärliga svar vi faktiskt delges. Med tanke på att samtliga respondenter blivit 

informerade om att följande avhandling kommer bli en offentlig handling, finns alltid 

risken att svaren kan förvrängas till det bättre för företaget, med risk för att uppsatsen 

ska kunna spåras till respondenterna. Även om respondenterna är anonyma i följande 

studie är deras verksamhetschefer samt kollegor medvetna om vilka respondenter vi 

mött, och utifrån den medvetenheten kan antagligen dessa, genom uteslutningsmetoden, 

räkna ut vem som säger vad. Vi har haft denna problematik i åtanke vid genomförandet 

av studien och har därför försökt att beskriva våra respondenter och deras intervjusvar 

på ett neutralt sätt. 

 

Det behövs även föras en diskussion gällande de konsekvenser som kan uppstå för valda 

respondenter till en avhandling. Innan insamlingen av vårt empiriska material hade vi 

genom tidigare teorier och material fått en uppfattning om att konsekvenserna av stora 

kontrollspann per chef är negativa. Vi anade därför att cheferna skulle sättas i en 

situation där de skulle behöva prata om deras arbetssituation ur en negativ synvinkel. 

Resonemanget får oss att tänka ifall det är moraliskt rätt att studera chefers 

uppfattningar om stora kontrollspann när vi är medvetna om att konsekvenserna och 

effekterna är dåliga. Moraliskt sätt anser vi att mellanchefernas arbetssituation behöver 

belysas, men samtidigt har vi en förståelse för att cheferna kläms emellan olika aktörers 

intressen, där verksamhetschefen å ena sidan önskar en god organisation med gott rykte 
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som arbetsgivare, samtidigt som vi vill få fram ärliga svar för att kunna dra slutsatser 

om situationen som råder. Vi menar dock att vi försökt motverka en negativ situation 

för respondenterna genom att de är anonyma i vår studie och att det därför minimerar 

risken för negativa konsekvenser. 

Bryman och Bell (2011) beskriver att etik är väsentligt vid forskning, då etiken är direkt 

kopplad till integriteten av studien. Patel och Davidson (2011) skriver att 

forskningsarbete finns till för att utveckla individerna i samhället. Informationen 

behöver därför vara trovärdig samtidigt som författaren ska ta individers integritet som 

en viktig aspekt inom forskningen. Bryman och Bell (2011) benämner vissa etiska 

principer en forskare ska tas i beaktning vid en avhandling. Dessa benämns 

informationskravet, samtyckekravet och konfidentialitetskravet. 

 

Informationskravet innebär att författarna är skyldiga att informera respondenten om 

syftet med avhandlingen och varför respondenten ska intervjuas (Bryman & Bell 2011). 

Vi började våra intervjuer med att ingående förklara för respondenterna om deras 

rättigheter i medverkandet i vår avhandling. Vi förklarade att studien skulle bli 

publicerad och kom tillsammans med respondenterna överens om att använda fiktiva 

namn på både respondenter och avdelningar istället för att använda de riktiga namnen. 

Det andra kravet Bryman & Bell (2011) beskriver är konfidentialitetskravet, som 

innebär att de medverkande i rapporten inte ska utsättas för någon slags risk. 

Anonymiteten blev därför en säkerhetsåtgärd för våra respondenter, då de fick möjlighet 

att uttrycka missnöje och sanningsenliga svar utan att det skulle kunna spåras till dem. 

Det sista kravet är samtyckekravet och det innebär att deltagandet ska vara frivilligt från 

respondentens sida och att respondenten är medveten om dennes rätt att avbryta 

intervjun när som. Även denna information delgavs till våra respondenter i början av 

intervjuerna. 
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3 Teori 

För att förstå fenomenet kontrollspann i relation med ledarskap har vi valt att 

kontinuerligt finna teori som är lämpad för vårt ämne. Utifrån vårt empiriska material 

har vi valt att öka vår förståelse genom teorier som behandlar kontrollspann, 

kommunikation, nätverkande, ledarskap och ledarskapsroller. 

 

3.1 Kontrollspann 

Kontrollspann är det begrepp som beskriver hur många antal underordnade en och 

samma chef kan ha ansvar över för att kunna bibehålla kontroll. Vidare i sammanhanget 

används ofta begreppen brett och smalt kontrollspann. Vid ett brett kontrollspann 

ansvarar en chef för ett stort antal av underordnade, medan ett smalt kontrollspann 

innebär ansvar för ett mindre antal anställda per chef (Urwick 1937). Kontrollspannet 

har två viktiga avseenden i organisationsteori. Dels i den organisationsteori som har 

fokus på hierarki och antal nivåer i organisationer (Williamson 1975), och dels i den 

organisationsteori som är förknippad med Human-relation-approachen, som ser 

kontrollspann som ett verktyg vilket reglerar relationen mellan chef och underanställd 

(Tannenbaum 1968). Vi kan därför konstatera att storleken på kontrollspannet i en 

organisation inte bara skapar en förståelse för hur organisationsstrukturen ser ut, det 

skapar även en förståelse för hur beteenden i en organisation formas. 

Ytterligare teoretiker som resonerar kring kontrollspannens bredd är Urwick (1937). 

Urwick (1937) argumenterar för att möjligheten till breda kontrollspann är beroende av 

de enskilda chefernas preferenser, förmågor och av tre organisatoriska variabler. Dessa 

variabler är; funktionell mångfald, tid och stabilitet samt storlek och rum. Den 

funktionella mångfalden kopplas till de olika arbetsuppgifterna samt de olika 

funktionernas karaktär i en organisation. Den funktionella mångfalden innebär att 

många skilda arbetsuppgifter som fordrar olika kompetenser kräver ett smalare 

kontrollspann, medan standardiserade arbetsuppgifter är mer anpassat till kontrollspann 

av bredare omfattning (Bothe & Meier 2000). Den funktionella mångfalden kan liknas 

med Fayols (1916/1949) resonemang om att arbetsuppgifternas karaktär påverkar hur 

stort ett kontrollspann kan vara. Fayol har som riktlinje att chefer endast bör ha sex 

underanställda, men menar dock att chefer med medarbetare som har enkla 

arbetsuppgifter kan ha kontrollspann på 30 underanställda.  



  
 

27 

Urwicks (1937) andra organisatoriska variabeln, tid och stabilitet, är kopplat till hur 

stabila organisationer är. Med stabil organisation menas att chefen inte är i behov av att 

instruera och informera sina anställda, utan att de anställda är trygga nog att ta eget 

ansvar och arbeta självständigt. I en stabil organisation blir därför breda kontrollspann 

lämpliga. Den sistnämnda variabeln, storlek och rum, är kopplat till lokalernas storlek 

och spridning. Vid större lokaler samt vid stor spridning av lokaler erfordras ett smalt 

kontrollspann, för att chefen på så vis ska kunna bevara kontrollen i organisationen 

(Bothe & Meier 2000). I följande studie kommer Urwicks andra variabel tid och 

stabilitet att användas, eftersom vi anser att denna variabeln är viktig för att kunna 

förstå kontrollspannens påverkan på chefernas ledarskap. 

McGregor (1960) förklarar att kontrollspannets bredd har en betydelsefull påverkan på 

hur förhållandet mellan chef och anställd förhåller sig. Breda kontrollspann anses bland 

annat kunna ge större förutsättningar och möjligheter till de anställda att kunna arbeta 

självständigt, men anses samtidigt minska chefens möjligheter till att stötta de 

underanställda (Andersson-Felé 2003). Smala kontrollspann anses bland annat kunna 

tillhandahålla större möjligheter för chefer att utöva ett effektivt ledarskap samt 

motverka osäkerhet bland de anställda (Meier & Bohte 2000). Anledningen till att 

osäkerheten minskar vid smalare kontrollspann och att chefens stöd minskar i breda 

kontrollspann, är att de anställda har större möjlighet att be chefen om hjälp och råd i 

situationer där chefen har ansvar för ett mindre kontrollspann (Meier & Bothe 2000; 

Andersson-Felé 2003). 

Jakten på ett optimalt kontrollspann kan ses som en balansgång mellan övervakning och 

kontroll i relation med självständighet och eget ansvar. En anställd vill känna sig sedd, 

men inte övervakad och det kan vara en skör gräns mellan dessa två tillstånd (Meier & 

Bohte 2000). Trots att det i många organisationsteorier förespråkas ett smalt 

kontrollspann, menar dock Meier & Bohte (2000) att ett engagerat ledarskap i 

kombination med en väl utvecklad och modern teknik kan resultera i att breda 

kontrollspann mycket väl kan fungera i praktiken på företag med skilda och avancerade 

arbetsuppgifter. Modern teknologi och alltmer självständiga medarbetare har bidragit till 

att kontrollspannen i organisationer har ökat (Meier & Bohte 2000). 
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3.2 Nya krav på ledarskap 

Fayol (1916/1949) beskriver att enhetlig ordergivning krävs i en organisation för att 

skapa trygghet och ordning inom en organisation. Enhetlig ordergivning innebär att 

medarbetarna enbart ska få information och delegation från en chef. Fayol (1916/1949) 

påtalar att enhetlig styrning krävs för att skapa ordning och klarhet kring hur en 

organisation ska styras. Fayol (1916/1949) beskriver även att ledarskapet är 

egenskapsorienterat och att ledarens egenskaper är viktiga för hur väl ett ledarskap 

lyckas. Trots att Fayol beskrev vikten av enhetlig styrning och ledarens egenskaper för 

100 år sedan, ser vi än idag en relevans att studera ämnet. 

 

Efter Fayols tid har det dock uppkommit nya krav och definitioner om ledarskap. 

Organisationer har gått till att bli allt mer flexibla och komplexa (Bass, Avolio, Jung & 

Berson 2003). Robert och Ramsey (2010) beskriver att chefer som utövar ledarskap 

måste kunna anpassa sig och vara flexibla till de förändringar som sker i samhället, för 

att på så sätt ha möjlighet kunna uppnå de nya krav som ställs på ledare. Dessa krav är 

bland annat att motivera medarbetarna, föregå med gott exempel samt att organisera för 

medarbetarnas och verksamhetens bästa. Sveningsson och Alvesson (2010) beskriver att 

ledarskap handlar om en relation mellan en ledare och dennes följare. När en ledare 

skickar ett budskap som följarna tolkar utifrån sina referensramar, skapas en relation 

mellan följare och ledaren. Sveningsson och Alvesson (2010) menar därför att ledarskap 

är en ömsesidigprocess som kräver två parter, vilket vi instämmer med. 

 

Hewison och Holden (2011) beskriver att det tidigare traditionella chefskapet där 

hierarki, auktoritet och belöningssystem användes som styrning av de anställda har 

ersatts av ett ledarskap med motivation av medarbetarna i fokus. Burns (1978) beskrev 

den nya ledarskapsstilen som det transformativa ledarskapet. Till skillnad från det 

traditionella chefskapet som främst arbetar med hot och materiella belöningar som 

styrningsmedel, verkar det transformativa ledarskapet genom att inspirera och motivera 

medarbetarna genom att ledaren själv föregår med gott exempel. Bass (1990) utvecklade 

det transformativa ledarskapet och menade att gemenskap, delaktighet och 

självförverkligande gör att medarbetare väljer att sätta organisationens intresse före sina 

egna personliga intressen. Bass et al. (2003) menar att när de ledda och ledaren har en 

meningsfull relation, upplever den ledda ett större engagemang till sin arbetsplats, vilket 

i sin tur resulterar främjar lönsamheten i en organisation. Det transformativa ledarskapet 

verkar även genom att söka legitimitet från medarbetare och ledaren tilldelas respekt 
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utifrån medarbetarnas värderingar (Bass 1990). Karlsson (1991) beskriver att en ledare 

behöver ha förtroende från medarbetarna för att uppnå legitimitet. Legitimitet kan 

uppstå genom kunskap, erfarenheter eller genom uppbyggt förtroende. När ledaren har 

legitimitet lyssnar medarbetarna på ledaren och låter sig ledas, vilket underlättar en 

ledares roll, speciellt när ledaren har formell makt (Karlsson 1991). 

 

3.3 Kommunikation som ledningsverktyg 

Robbins (2015) beskriver att kommunikation är ett ledningsverktyg som en ledare 

behöver förstå och hantera. Enligt Robbins (2015) använder chefer kommunikation för 

att skapa ordning, styra, motivera och informera medarbetarna. Greenberg & Baron 

(2003) beskriver kommunikation som en process där en aktör agerar avsändare och 

skickar information till en annan aktör som kallas mottagare. Aktören kan vara en 

organisation, grupp eller en enskild individ. Enligt Ilgen, Fisher och Taylor (1979) 

tolkas meddelandet som sänds mellan aktörerna på ett visst sätt utifrån mottagarens 

egna referensramar och uppfattningar om aktören som sänder meddelandet. 

Jacobsen och Thorsvik (2007) beskriver att kommunikation kan förmedlas vertikalt 

eller lateralt. Vertikal kommunikation är budskap som förs uppifrån och ned, eller tvärt 

om. När budskapet går från överordnad till underordnad ses det oftast som en 

delegering och beroende på den underordnades uppfattning av den överordnade 

uppfattas kommunikationen på olika sätt. Jacobsen och Thorsvik (2007) beskriver 

vidare hur misstolkningar och missuppfattningar av budskap är vanligt förekommande i 

vertikal kommunikation. Lateral kommunikation beskrivs istället som kommunikation 

som förmedlas mellan aktörer som befinner sig på en liknande nivå inom en 

organisation (Jacobsen och Thorsvik 2007). 

 

En kommunikationskanal mellan medarbetare och chefer är feedback. Ryan och Deci 

(2000) beskriver att kommunikation av feedback är essentiellt för att öka de anställdas 

motivation, då medarbetarna behöver känna sig sedda och kan utvecklas genom 

feedback från chefer och medarbetare. Wolvén (2000) är av samma uppfattning som 

Ryan och Deci och förklarar att feedback är centralt för att öka medarbetarnas 

motivation. För att kunna bidra med relevant feedback behöver chefer enligt Wolvén 

(2000) till viss del vara delaktiga i arbetet som medarbetarna utför. Den sistnämnda 

meningen ter sig extra intressant i vår studie. 
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3.4 Nätverkande chefer 

Kontakter och relationer är viktigt för chefers och organisationers identitet och 

framgång (Holmquist 2010). Genom att människor möts och interagerar med varandra 

skapas nya kunskaper baserat på individers tidigare erfarenheter och lärdomar (Säljö 

2005). Nätverkande kan liknas med en mötesplats där människor med olika kunskaper 

och åsikter möts och gör ett utbyte av information som stärker deras förmågor att 

utvecklas (Holmquist 2010). För en organisation är nätverkande och relationer viktigt, 

då det är ett sätt att hantera osäkerhet och lösa problem genom att hämta kunskaper och 

inspiration från andra organisationer (Tell 2001). På ett individuellt plan blir 

nätverkande ett sätt för chefer och ledare att utvecklas och minska osäkerhet, vilket sker 

genom att cheferna får möta andra i en liknande situation och utbyta idéer och 

handlingsalternativ. Nätverkande främjar även chefers och ledares kreativitets- och 

innovationsförmåga (Holmquist 2010) vilket även styrks av Rollofs (1999) som menar 

att stora framgångar och upptäckter som anses ha varit kreativa i många fall är ett 

resultat av en gemensam process. 

 

3.5 Symbolik och kreativitet i ledarskap 

Enligt Bolman och Deal (2014) går det att utöva ledarskap ur olika perspektiv. Ett av 

dessa perspektiv är det symboliska perspektivet på ledarskap. Salzer-Mörling (2002) 

beskriver att ledare som agerar ur ett symboliskt perspektiv reflekterar kring vilken 

betydelse aktiviteter som utförs ger och hur meningsskapande inom en organisation 

uppstår. Kultur, värderingar, symboler och artefakter är indirekta styrmedel som 

används i det symboliska perspektivet för att styra en organisation åt önskvärd riktning 

(Salzer-Mörling 2002). 

 

Enligt Salzer-Mörling (2002) leder en symbolisk ledare sina medarbetare genom att 

fokusera på gemensamma föreställningar och implementera värdegrunder hos 

medarbetarna. Genom att människor är likasinnade, förminskas interna konflikter och 

styrningen av medarbetaren blir enklare. Den symboliska ledaren ser sina underordnade 

som meningsskapande varelser, vilket främjar personlig utveckling och engagemang 

hos de underordnade (Salzer-Mörling 2002). Pfeffer (1981)  är av liknande åsikt och 

beskriver att meningsskapande aktiviteter främjar en sammanhållning inom en 

organisation och skapar gemensamma föreställningar, vilket får medarbetarna att känna 

sig delaktiga och intresserade av det arbete som de utför. 
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Vi drar en koppling mellan den symboliska ledaren och den kreativa ledaren, eftersom 

båda ledarstilarna har som syfte att utforma en arbetskultur som främjar personlig 

utveckling och engagemang hos medarbetare. Ekvall (1990) beskriver att kreativa 

ledare arbetar med att sporra och interagera människor med varandra för att uppnå 

innovativa resultat. Den kreativa ledaren arbetar bland annat med att skapa ett 

arbetsklimat där erfarenheter, lärdomar och tankar sammanförs på ett konstruktivt sätt, 

vilket därmed utgör en miljö som bäddar för kreativitet och innovation. Den kreativa 

ledarens viktigaste uppgift är enligt Zollitsch (2003) att stötta, uppmuntra och förhindra 

meningslöst arbete bland sina medarbetare. Som kreativ ledare blir det därför viktigt att 

skapa trygghet och reducera osäkerhet hos medarbetare genom att framföra tydliga 

besked om arbetet och dess förutsättningar (Zollitsch 2003). Att arbeta som en kreativ 

ledare och skapa förutsättningar för medarbetare att arbeta på ett effektivt sätt, utan att 

borste från trygghetsaspekten, anser vi är av stor betydelse i de flesta organisationer, 

och i synnerlighet på en organisation som verkar inom vården.  

 

3.6 Mintzbergs ledarskapsroller 

Enligt Mintzberg (1973) finns tio ledarskapsroller som chefer kan inta i en organisation. 

Syftet med rollerna är att förstå komplexiteten i chefernas varierade arbete samt förstå 

varför chefer agerar på ett specifikt sätt i olika sammanhang (Mintzberg 1973). 

Ledarskapsrollerna förekommer i alla branscher och inom alla chefspositioner, men kan 

ha skilda funktioner och vara olika framträdande beroende på chefens formella 

auktoritet (Önnevik 2010). Rollerna är universella utifrån den aspekt att de förklarar vad 

en chef utför, men hur rollerna utförs kan variera från chef till chef (Yukl 2013). Det 

som avgör hur rollerna utförs är enligt Mintzberg (1973) chefernas individuella 

tolkningar av den givna rollen. Med det menas att rollernas genomförande kan påverkas 

av personliga influenser, exempelvis en chefs personlighet. 

 

Mintzberg (1973) delar in ledarskapsrollerna i tre grupper: Interpersonella roller, 

Informations och hanteringsroller samt Beslutsfattande roller. Rollerna kan dock inte 

helt isoleras från varandra, utan går ofta samman och tillsammans utgör de en 

helhetsbild av en chefs arbetsroller. Mintzbergs tio ledarskapsroller kommer nedan 

presenteras utifrån varje grupp och beskrivas mer ingående. 
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3.6.1 Interpersonella roller 

Interpersonella roller innefattar roller som främst har med interpersonella relationer att 

göra. Två av tre roller grundar sig i fysiska och verbala kontakter internt och externt i 

organisationen, och den tredje rollen handlar om hur ledaren framstår som en symbol 

inom och utom organisationen. De interpersonella rollerna innefattar rollerna: 

Galjonsfiguren, Ledarrollen och Förmedlande länk (Mintzberg 1973). 

 

3.6.1.1 Galjonsfiguren 

Galjonsfiguren intas vanligen av chefer som besitter ett formellt ansvar och företräder 

sin avdelning eller enhet internt samt externt.  Genom chefens position och status blir 

denne en symbol för organisationen eller den avdelning som chefen ansvarar över 

(Mintzberg 1973). Ledare som Galjonsfigur har arbetsuppgifter som är av ett 

symboliskt värde för en organisation och agerar ofta som organisations "ansikte utåt" 

vid exempelvis ceremonier, möten och konferenser (Önnevik 2010). På grund av 

ledarskapsrollens symboliska värde genomför chefer som intar rollen som Galjonsfigur 

ofta arbetsuppgifter som inte uppträder som typiska i ett chefskap, utan tilldelas ofta 

arbete som kräver chefens medverkan på grund av sociala och symboliska aspekter 

(Mintzberg 1973). 

 

3.6.1.2 Ledarrollen 

Chefer som intar Ledarrollen har en central funktion i en organisation och ses ofta som 

ett nervcenter som sänder ut och tar emot impulser (Mintzberg 1973).  Chefen i 

ledarrollen har inte ansvar för organisatoriska beslut eller för informationsflöde i en 

organisation, men ansvarar för vilken riktning organisationen ska sträva efter i olika 

sammanhang. Ledarrollsfiguren har ofta fokus på att utveckla, motivera och stimulera 

medarbetare och gör det främst genom att skapa utbildnings- och 

utvecklingsmöjligheter samt genom att delge feedback. På grund av att Ledarfiguren 

ofta arbetar med personalrelaterade arbetsuppgifter, är det även ofta denne som 

genomför utvecklingssamtal med medarbetare (Yukl 2013). 

Chefen i Ledarrollen arbetar frekvent med att identifiera problem och strävar därefter att 

skapa ett bra arbetsklimat för sina anställda (Mintzberg 1973). Rollen kan liknas med ett 

coachande ledarskap, då chefen har sitt fokus på att stötta sina medarbetare och få dem 

att prestera önskvärt. För att kunna inta Ledarrollen behövs en medvetenhet om 

medarbetarnas arbetsuppgifter och arbetsprestationer och därför arbetar denna typ av 

roll nära den operativa verksamheten (Mintzberg 1973). Att chefen arbetar nära den 
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dagliga verksamheten är viktigt, eftersom feedback till medarbetarna blir mer relevant 

om den kommer från en chef som är medveten om vad medarbetaren har utfört, snarare 

än om en strategisk ledare med mindre kontakt med medarbetarna hade genomfört 

motsvarande samtal (Önnevik 2010). 

3.6.1.3 Förmedlande länk 

Förutom att utveckla relationer vertikalt i en organisation, behöver chefer även utveckla 

nätverk horisontellt till nyckelpersoner på andra avdelningar och organisationer. Rollen 

som Förmedlande länk innebär att chefen agerar som relationsskapare mellan sin egen 

och övriga enheter, både internt och externt inom organisationen (Mintzberg 1973). För 

att den Förmedlande länken ska kunna skapa och bibehålla sina relationer gentemot 

andra enheter arbetar denne med andra chefer och gör utbyte av information och 

tjänster. Den Förmedlande länken blir därför en viktig nyckelperson i ett chefskap, 

eftersom denne tar första steget att länka ihop organisationen med dess omgivning 

(Mintzberg 1973).   

 

3.6.2 Information och hanteringsroller 

Information och hanteringsrollerna innefattar roller som hanterar information. 

Mintzberg (1973) beskriver att chefens centrala position innebär att hen tar emot och 

ger ut mycket information. Mintzberg (1973) beskriver att en ledare måste ha mycket 

information för att kunna leda enligt Information och hanteringsrollen. Ledaren som 

förmedlar organisationens information går därför att se som organisationens nervcenter. 

Informations-hanteringsroller innefattar Talesmansrollen, Informationsspridaren och 

Övervakarrollen (Mintzberg 1973). 

 

3.6.2.1 Talesmansrollen 

När en chef arbetar med presentation och representation av en organisation kan denne 

placeras i Talesmansrollen. En chef som intar Talesmansrollen representerar 

organisationen externt och verkar för organisationens intressen (Mintzberg 1973). 

Mintzberg (1973) beskriver att chefen som framför sin avdelnings talan, till exempelvis 

styrelser, intar Talesmansrollen. Talesmansrollen ska agera som ett nervcenter som 

effektivt involverar och informerar individer som har ett inflytande i organisationen 

samt informera organisationens intressenter om organisationens policys, riktlinjer och 

mål (Ibid.). Önnevik (2010) beskriver att det krävs tydlig information om vem som är 

talesman i en organisation för att veta vem som har befogenheter att ta vissa beslut och 

uttala sig på ett visst sätt. 
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3.6.2.2 Informationsspridaren 

Chefen som intar Informationsspridaren bär ett ansvar för kommunikation och 

informationsflödet i en organisation (Mintzberg 1973).  Informationsspridaren ansvarar 

för att extern information bearbetas och kommuniceras internt. Informationen som 

kommuniceras internt går att särskiljas på två sätt. Den ena typen är värdeorienterad 

information, vilket är exempelvis normer som Informationsspridaren applicerar på de 

underordnade för att styra dem i en önskvärd riktning (Mintzberg 1973). Den andra 

informationen är saklig information, sådan information som chefen erhållit på grund av 

sin direkta makt som denne kommunicerar ned till medarbetarna. Rollen som 

Informationsspridare behöver nödvändigtvis inte intas av en chef, men intas ofta av 

mellanchefer, eftersom den positionen innebär en viktig informationslänk mellan 

ledningsgrupp och medarbetare (Mintzberg 1973). Chefen i en 

Informationsspridarrollen förmedlar dels information, men även värderingar och 

organisationskulturella frågor och ansvarar för att avdelningen arbetar i samma riktning 

som resterande av verksamheten (Mintzberg 1973). 

3.6.2.3 Övervakarrollen 

En chef som intar Övervakarrollen har en övergripande bild av vad som sker i en 

organisation Övervakarrollen har även tillgång till information från olika källor och har 

som uppgift att identifiera och upptäcka problem och möjligheter som finns internt och 

externt i en organisation (Mintzberg 1973). Övervakarrollen innebär att chefen 

analyserar vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som organisationen står inför. 

Chefen i Övervakarrollen ska även analysera omgivningens krav och snabbt framföra 

viktig information till ledningen. Vidare kontrollerar chefen i Övervakarrollen att 

verksamheten arbetar mot uppsatta mål och uppnår de krav och förväntningar 

organisationen har internt och externt. Mellanchefer i Övervakarrollen ansvarar 

exempelvis för att mål och visioner uppfylls på sin avdelning (Mintzberg 1973). 

 

3.6.3 Beslutsfattande roller 

Beslutsfattande roller är de vanligaste rollerna som en chef intar i en organisation. 

Beslutsrollerna kräver formell makt och innefattar beslutsfattande.  Chefen som verkar i 

de beslutsfattande rollerna har befogenheter att förhandla på organisationens vägnar, 

ansvarar för knappa resurser, arbetar kontinuerligt för att förbättra verksamheten och 

löser konflikter och situationer snabbt och enkelt. De beslutsfattande rollerna är 

Förhandlarrollen, Resursallokeringsrollen, Entreprenörsrollen och Krislösarrollen 

(Mintzberg 1973). 
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3.6.3.1 Förhandlarrollen 

En chef som ansvarar för en organisations förhandlingar intar Mintzbergs 

Förhandlarroll. Förhandlarrollen resulterar i internt inflytande och makt hos chefen som 

besitter rollen. Chefen i Förhandlarrollen förhandlar på organisationens vägnar genom 

att exempelvis föra avdelningens talan till styrelsen inom en organisation. Ytterligare 

exempel kan vara att företräda sin avdelning vid fackliga sammanträden (Mintzberg 

1973). Mintzberg (1973) beskriver att Förhandlarrollen är en vital del av chefens 

ledarskap. Mintzberg (1973) argumenterar för att chefens deltagande vid förhandlingar 

är bra för organisationen ur olika perspektiv, dels genom den status och direkta makt 

chefen besitter och dels att det är värdeskapande för organisationens intressenter vid de 

fall då chefen medverkar vid förhandlingar. Mintzberg (1973) beskriver vidare att det 

ofta krävs viss auktoritet när det kommer till förhandling om knappa resurser. Vid 

exempelvis en riskfylld förhandling om resurser eller tid kan chefens medverkan vara 

betydande för att intressenter inte ska tappa intresse av att förhandla med människor 

som inte har makten att ta ett visst beslut. 

3.6.3.2 Entreprenörsrollen 

En chef som intar Entreprenörsrollen är kreativ och idérik och ses ofta som en viktig 

initiativtagare och designer i en organisation (Mintzberg 1973). Chefen i 

Entreprenörsrollen tar direktivet vid förändringsarbete och planerar, leder och fördelar 

systematiskt de aktiviteter som berör innovationer i en organisation. 

Entreprenörsledaren arbetar systematiskt med att utforska möjligheter och identifiera 

problem i en organisation. Utifrån de möjligheter och problem en organisation möter 

skapar sedan entreprenören kontrollerade förändringsprocesser i syfte att lösa dessa. 

3.6.3.3 Krislösarrollen 

Till skillnad från Entreprenörsrollen, då ledaren har ansvar för kontrollerade 

förändringar, agerar Krislösarrollen ansvarstagare för okontrollerade och oförutsedda 

händelser i en organisation. Det kan bland annat innefatta händelser som uppstår 

plötsligt och snabbt måste lösas, eller händelser som pågått under en längre tid men som 

aktualiserats av någon anledning (Mintzberg 1973). Kriserna som uppstår behöver oftast 

hanteras direkt, vilket resulterar i att andra arbetsuppgifter behöver nedprioriteras eller 

delegeras. I Krislösarrollen hanterar och ansvarar chefen för olika konflikter, strejker 

och olyckor som plötsligt uppstår i en organisation och inte kan ignoreras (Önnevik 

2010). Krislösarrollen intas enbart vid krissituationer, vilket innebär situationer då en 
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chef snabbt och oplanerat måste agera. Därför är det viktigt att Krislösarrollen intas av 

en chef som har de färdigheter och den kunskap som krävs för att sköta krissituationen 

på ett effektivt och korrekt sätt (Mintzberg 1973). 

3.6.3.4 Resursallokeringsrollen 

Resursallokeringsrollen har en central betydelse vid strategiska beslut i en organisation 

och chefen som intar denna roll ansvarar för fördelningen av organisationens resurser, 

som material, personal, ekonomi och lokaler (Önnevik 2010). Chefen i 

Resursallokeringsrollen kan fördela resurserna på olika sätt, bland annat genom att 

delegera arbete till medarbetare, implementera förändringar i budgetar eller genomföra 

nya inköp. Det mesta som berör olika beslut inom en organisation är kopplat till 

Resursallokeringsledaren (Mintzberg 1973). Mintzberg (1973) beskriver att 

Resursallokeringsrollen har tre viktiga arbetsområden; schemaläggning av tid, planering 

av arbete samt godkännande av beslut gällande organisationens resurser. Mintzberg 

(1973) förklarar vidare att det är viktigt att Resursallokeringsledaren schemalägger och 

värderar sin tid väl, eftersom tiden är avgörande för vilka intressen och beslut som 

prioriteras högst i organisationen. Det är även Resursallokeringsrollens ansvar att 

utforma ett system för vilket arbete som ska utföras, vem som ska genomföra det samt 

med vilka medel det ska genomföras. Sist men inte minst ska chefen som intar 

Resursallokeringsrollen godkänna alla strategiska beslut innan de implementeras i 

organisationen (Mintzberg 1973). 

Rollen som Resursallokerare intas ofta av en person som har formell makt och 

befogenheter över organisationens resurser. Resursallokeringsrollen intas av en person 

som ansvarar för förläggning av medarbetares scheman och därmed har befogenheter 

och kontroll över personalens kostnader och budget (Yukl 2013).  
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4 Analys 

I analysen kommer vår teoretiska referensram att argumenteras mot vårt insamlade 

empiriska material. Vi kommer att presentera vår analys utifrån de roller som är mer 

och mindre framträdande hos cheferna. Med framträdande menar vi vilka roller som 

cheferna i större utsträckning intar och med mindre framträdande syftar vi till de roller 

som har mindre betydelse hos cheferna. I analysen kommer vi sedan mer ingående gå in 

på varför vissa roller framträder mer än andra, samt visa att Mintzbergs tio 

ledarskapsroller kan ha en annan innebörd än vad som tidigare beskrivits samt 

hanteras på olika sätt i de situationer chefer har ansvar för breda kontrollspann.  

 

4.1 Framträdande roller   

Vi har sett att Ledarrollen, Informationsspridaren och Krislösarrollen är framträdande 

roller hos avdelningscheferna på Länssjukhuset i Kalmar. Dessa tre roller ser vi som 

framträdande genom att cheferna bland annat motiverar, informerar och löser kriser på 

avdelningarna.  I följande avsnitt kommer vi gå in mer ingående och ge förklaringar och 

motiv till varför vi ser dessa roller som framträdande.  

 

4.1.1 Ledarrollen 
 

Att motivera, engagera och utveckla medarbetare 

Mintzberg (1973) beskriver Ledarrollen som ett coachande ledarskap med fokus på att 

stötta, uppmärksamma, motivera, utveckla och skapa välmående hos medarbetare. 

Genom dessa fem faktorer strävar chefen i Ledarrollen efter att skapa en god 

arbetssituation för sina anställda. För att se om avdelningscheferna kan identifiera sig 

med Ledarrollen valde vi vid samtliga intervjuer att ställa frågan "Hur ser du på ditt 

ledarskap och vad tycker du är viktigt i ett ledarskap?”. Vi upptäckte att flera 

respondenter har liknande åsikter. "Att låta medarbetare växa är det som driver mig som 

ledare" säger Andersson. Vidare uttrycker Bengtsson “Jag vill finnas där för mina 

medarbetare och se dem utvecklas.” Även Cohn beskriver “Mitt största uppdrag är att få 

mina medarbetare att trivas, utvecklas och må bra.” Genom att se till 

avdelningschefernas strävan efter att uppmärksamma och stötta sina medarbetare, liknar 

vi deras agerande med Mintzbergs (1973) Ledarroll.  
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Bass et al. (2003) beskriver att gemenskap, delaktighet och självförverkligande får 

medarbetare att välja organisationens intresse före sina egna, vilket resulterar i ett större 

engagemang hos medarbetare. Ett sätt att skapa engagemang och motivation är enligt 

Burns (1978) att chefen föregår med gott exempel gentemot sina medarbetare. Att 

chefer strävar efter att engagera medarbetare är viktigt, eftersom Kotter (2001) menar 

att engagemang påverkar hur produktivt och effektivt medarbetare arbetar, vilket vi 

menar är avgörande för hur lönsam en organisation är. Teorierna ovan visar på att 

engagemang och motivation är viktigt ur både ett medarbetar, chefs- och organisatoriskt 

perspektiv. Vi har sett att avdelningscheferna strävar efter att uppnå engagemang, 

gemenskap, motivation och självförverkligande hos medarbetarna, men att de försöker 

uppnå det på olika sätt. Ekman säger “Jag försöker att äta lunch med mina medarbetare 

och fråga hur de mår, för att på så sätt få dem att känna sig sedda. Det ger mig även 

chansen att få prata med dem och kunna hjälpa dem att utvecklas.” Bengtsson uttrycker 

sitt tillvägagångsätt liknande "Jag försöker föregå med gott exempel, att vara glad och 

inspirerande, för att på så sätt kunna göra mina medarbetare glada och inspirerande." 

Även Andersson beskriver “Jag försöker vara glad och säga ett glatt hej till alla 

medarbetare i korridoren för att sprida positiv energi.”  

Vi kan här se en liknelse mellan avdelningschefernas ageranden och Burns (1978) 

beskrivning om att föregå med gott exempel för att uppnå motivation och engagemang 

hos medarbetarna. Däremot har vi noterat att Ekman arbetar med att motivera och 

engagera sina medarbetare genom att skapa en gemenskap med sina medarbetare. 

Ledarrollen innebär att chefen motiverar, engagerar och uppmärksammar medarbetare 

(Mintzberg 1973). Genom att se till samtliga tillvägagångsätt ovan anser vi att 

Mintzbergs (1973) Ledarroll intas, då alla chefer på ett eller annat sätt arbetar med att 

skapa motivation och trivsel för medarbetarna. Vi anser att cheferna, genom att arbeta 

aktivt med motivation och engagemang, skapar förutsättningar för att skapa en gynnsam 

situation för organisationens effektivitet och lönsamhet.  

Att arbeta uppmärksammat och skapa trivsel 

En central del i Ledarrollen är att arbeta uppmärksammat och skapa en bra 

arbetssituation för de anställda (Mintzberg 1973). Andersson berättar bland annat att 

mycket arbetstid läggs på samtal med medarbetarna "Väldigt mycket tid går åt för att 

sitta med medarbetare och agera personlig rådgivare, men jag ser att det som bra 

eftersom det är en chans för mig att uppmärksamma och hjälpa mina medarbetare." 
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Ekman är av liknande åsikt “Att samtala med medarbetare som kommer förbi mitt 

kontor tar jättemycket av min tid.” Att avdelningscheferna lägger ned mycket tid på att 

agera personlig rådgivare kopplar vi till Mintzbergs Ledarroll, eftersom vi anser att 

chefernas agerande är ett sätt att sträva efter att skapa trivsel och få medarbetarna att 

känna sig betydelsefulla på arbetsplatsen.  

Avdelningscheferna betonar att deras största fokus i ledarskapet är att få medarbetare att 

må bra. Vi kopplar det till Burns (1978) beskrivning av det tranformativa ledarskapet. 

Burns (1978) menar att en ledare som agerar tranformativt använder sig av stöttning, 

motivation och inspiration för att uppnå organisationens mål. Genom att cheferna säger 

sig arbeta aktivt med att samtala, föregå med gott exempel och vara tillgängliga för sina 

medarbetare ser vi  en stark koppling mellan den transformativa ledarskapsstilen och 

avdelningschefernas arbetsätt. Vi har dock upptäckt att det finns en motsägelsefullhet i 

avdelningschefernas uttalanden om deras ledarskap och deras verklighet. Vi har sett att 

flera ageranden och handlingar som avdelningscheferna utför kan kopplas till 

Ledarrollen och till ett stöttande och inspirerande ledarskap, men att 

avdelningschefernas breda kontrollspann resulterar i flera begränsningar. Hur och varför 

breda kontrollspann påverkar chefernas ledarskap kommer vi att diskutera mer ingående 

nedan under avsnitten Relationer och Medarbetarsamtal.  

Avdelningschefernas personligheter  

Vi har tolkat att avdelningscheferna på Länssjukhuset i Kalmar tar avstånd från ett 

traditionellt chefskap, som enligt Hewison och Holden (2011) bland annat innefattar en 

auktoritär ledarskapsstil med belöningssystem som motivationsfaktor. Orsaken till att vi 

anser att cheferna tar avstånd från det traditionella chefskapet kan bland annat bero på 

att de inte kan identifiera sig med en auktoritär ledarroll. Det visar sig tydligt i ett 

exempel från Cohn “Ledarskap påverkas av chefens personlighet. Jag är väldigt 

omhändertagande och familjär privat, och det förs sedan vidare till hur jag agerar mot 

mina medarbetare." Även Ekman säger “Hur man är som ledare påverkas av hur man är 

som person. Jag är väldigt öppen och hjälpsam som person och värnar om de människor 

jag har nära, vilket självklart påverkar hur jag är mot mina medarbetare.” Andersson 

uttrycker liknande “Jag vill inte vara en peka med hela handen chef, och jag tror att 

snälla och hjälpsamma chefer lyckas bäst. Därför försöker jag vara så.”  
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Att cheferna inte kan identifiera sig med och relatera till en auktoritär ledarskapsstil går 

att koppla till Fayol (1916/1949), som beskriver att ledarskap är egenskapsorienterat 

och att chefens personlighet och egenskaper avgör hur en chef agerar gentemot sina 

medarbetare. Personlighetsdrag som kommer till uttryck i intervjuerna med 

avdelningscheferna är framförallt familjär, hjälpsam och vänlighet. Samtliga ord faller 

inom ramen för en transformativ ledarskapsstil. Vi tolkar det således som att 

respondenterna själva beskriver och identifierar sig med ett stöttande och inspirerande 

ledarskap, vilket är en typ av ledarskap som ryms inom ramen för Mintzbergs Ledarroll. 

Vi ser därför att rollen utifrån detta perspektiv blir extra viktig för våra respondenter.  

Relationer 

Mintzberg (1973) menar att ledarrollen kan liknas med ett nervcenter, där chefen arbetar 

med att sända ut och ta emot impulser från parter i organisationen för att få 

organisationen att sträva mot en specifik riktning. Ledarskap handlar enligt Sveningsson 

och Alvesson (2010) om en ömsesidig process mellan ledare och ledda, vilket resulterar 

i att det är viktigt för chefer att skapa och bibehålla bra relationer gentemot sina 

medarbetare. Relationer är ett viktigt begrepp som betonas av flera respondenter. Ett 

exempel är följande uttalande från Ekman: ”Jag har inte den kunskap som läkarna och 

sjuksköterskorna har här på avdelningen och därför blir det viktigt för mig att försöka 

skapa goda relationer och alltid diskutera med mina medarbetare innan beslut 

genomförs." Även Bengtsson uttrycker “Att skapa relationer med mina medarbetare är 

jätteviktigt för mig som chef, men det är svårt här med så stora personalgrupper. Men 

jag tycker det är väldigt viktigt.” Att det är viktigt med relationer i ledarskap är tydligt 

utifrån Svenningssons och Alvessons teori, Mintzbergs Ledarroll och våra 

respondenters uttalanden. Men det som är mest intressant i Bengtssons uttalande är den 

problematik hen nämner med relationer då chefer har ansvar för breda kontrollspann.  

Vi kopplar problematiken med relationer till Tannenbaum (1968) som beskriver att 

relationer påverkas negativt av stora personalgrupper, eftersom kontrollspannets storlek 

reglerar hur relationen mellan en chef och underanställd är. Flera chefer ser en 

problematik med att inte kunna skapa de relationer de önskar med sina medarbetare på 

grund av de stora personalgrupperna. Ett talande exempel är följande uttalande från 

Cohn: ”Det är svårt att skapa relationer när jag inte har möjlighet att vara ute så mycket 

bland medarbetarna och träffa dem, men jag får försöka hinna med det jag kan. Jag gör 

mitt bästa.” Andersson uttrycker “Jag skulle vilja ha ännu närmare relationer med mina 
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medarbetare än vad jag har idag, men det är svårt när de är så himla många och när jag 

inte kan närvara i de salar de arbetar.” Även Bengtsson säger "Det är svårt att leda när 

jag inte kan se dem arbeta i den operativa verksamheten."  

Vi har uppmärksammat att anledningen till att cheferna har svårt att hinna träffa alla 

medarbetare är dels på grund av att personalgrupperna är stora, och dels på grund av att 

medarbetarna är låsta till olika lokaler där cheferna inte har tillträde. Sammantaget 

framstår relationen mellan ledare och ledda som viktig för ledarskapets och 

Ledarrollens framgång och prestation (Se t.ex. Svenningsson och Alvesson 2010, 

Mintzberg 1973). Flera av våra respondenter ger uttryck för en frustration över att just 

relationerna blir lidande till följd av stora kontrollspann (Se citeringar i stycket ovan). 

Följden av att relationerna blir lidande borde alltså enligt teorin bli ett bristande 

ledarskap, varför vi ser en stor problematik i att cheferna upplever det som svårt att få 

tillräckligt djupa relationer med sina medarbetare. En stor del av problematiken verkar 

ligga i antalet underanställda snarare än avdelningschefernas personlighet, som alla 

uppvisar tydliga drag av en familjär, hjälpsam och utåtriktad personlighet. Vår slutsats 

blir således att avdelningschefernas ledarskap, trots att de inte har möjlighet att skapa 

djupa relationer med sina medarbetare, inte blir bristande. Anledningen till att 

ledarskapet inte tolkas som bristande är för att delar av ledarskapet och Ledarrollen, och 

då bland annat relationsdelen, delegeras ned till koordinatorerna. Hur och varför 

koordinatorerna intar delar av chefernas ledarskap och Ledarroll beskrivs nedan i 

avsnittet om Koordinatorer som ledare. 

Medarbetarsamtal 

En chef som intar Ledarrollen har ofta ansvar för utvecklingssamtal och feedback med 

medarbetare (Yukl 2013), vilket Ryan och Deci (2000) beskriver är ett sätt för chefer att 

öka medarbetares motivation. Mintzberg (1973) beskriver att chefen som intar 

Ledarrollen bör arbeta nära medarbetarna. Anledningen till att chefer som håller i 

medarbetarsamtal bör arbeta nära medarbetarna är för att de ska kunna ha en rättvis bild 

om medarbetarnas prestationer (Wolven 2000). Samtliga avdelningschefer på 

Länssjukhuset i Kalmar ansvarar för medarbetarsamtalen på sina avdelningar, trots att 

de inte arbetar nära dem, och ser samtalen som ett sätt att motivera sina anställda. 

Däremot uttrycks viss problematik med medarbetarsamtalen. Här vill vi citera Cohn 

som säger att "Jag börjar i augusti och är klar i början av januari, vilket gör det till en 

väldigt lång process." Även Davidsson berättar “Jag börjar med samtalen under hösten 
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och är klar någon gång i början av årsskiftet.” Flera av avdelningscheferna påpekar även 

att de stora personalgrupperna och den långdragna processen gör det svårt för dem att 

vara engagerade i varje samtal. Bengtsson ger ett tydligt exempel: ”Efter några månader 

blir det tröttsamt och man känner hur man inte längre är lika intresserad av att veta vad 

medarbetaren har att säga, och så ska det ju inte vara." 

Vi kan här se att även om chefernas ambitioner är att inta en tydlig Ledarroll, och att de 

i viss utsträckning även gör så, så har de samtidigt svårt att utföra och anta hela vidden 

av rollen. Vi har sett att det stora kontrollspannet av underanställda, samt svårigheterna 

att kunna arbeta nära medarbetarna, gör det omöjligt för cheferna att kunna få den nära 

relation med medarbetarna som Ledarrollen enligt Mintzberg (1973) kräver. 

Ledarrollen får därmed en viktig, men något annan roll hos våra chefer än så som 

Mintzberg beskriver den. Rollen får hos våra chefer en tydlig inriktning mot att ge 

stöttning, att motivera, ha medarbetarsamtal och inspirera medarbetare, medan nära 

relationer är en del av rollen som får stå tillbaka och delegeras istället ned till 

koordinatorerna.   

Koordinatorer som ledare 

Koordinatorerna arbetar, till skillnad från avdelningscheferna, nära den operativa 

verksamheten och har ständigt en dialog med läkare och sjuksköterskor på 

avdelningarna. "Koordinatorerna gör ett enormt arbete i den dagliga verksamheten och 

utan dem hade det varit svårt att vara chef här" säger Andersson. Även Bengtsson ger 

exempel på koordinatorernas betydande roll: ”Vi för en diskussion med koordinatorerna 

och även till viss del narkosläkarna när vi ska ha medarbetarsamtal. Det ger oss 

möjlighet att få en bättre bild av medarbetarnas prestationer under den dagliga 

verksamheten." Koordinatorns uppfattning av sin situation beskrivs “Jag känner att vi 

koordinatorer tar mycket av avdelningschefernas ledarskap och det är oftast vi 

koordinatorer som får den första hinten om problem i verksamheten. Det blir därför 

naturligt att det är vi som löser de dagliga administrativa problemen som uppstår, 

exempelvis sjukanmälningar.” Vi liknar koordinatorernas roll med Mintzbergs (1973) 

beskrivning av att chefer som intar Ledarrollen arbetar med att identifiera och lösa 

problem samt strävar efter att skapa ett bra arbetsklimat för de anställda. Vi ser även här 

en koppling mellan Mintzbergs (1973) Övervakarroll och koordinatorernas 

arbetsuppgifter, vilket beskrivs mer ingående under avsnitt Övervakarollen. Då 

koordinatorerna är de personer som arbetar nära den dagliga verksamheten, diskuterar 
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medarbetarnas prestationer med cheferna och ofta är de personer som först kommer i 

kontakt med problem som uppstår i den operativa verksamheten, anser vi att delar av 

Ledarrollen intas av koordinatorerna.  

4.1.2 Informationsspridaren 
 

Kommunikation 

Mintzberg (1973) beskriver att chefen som intar Informationsspridarrollen ansvarar för 

att bearbeta extern information och kommunicera informationen internt. 

Informationsspridaren förmedlar därför mycket information, men även värderingar och 

organisationskulturella frågor, så att samtliga inom en organisation strävar åt samma 

mål och värdegrund. Mintzberg (1973) beskriver att Informationsspridaren ofta intas av 

mellanchefer, vilket stämmer väl överens med verkligheten i vårt fall. Ett uttalande från 

Andersson lyder “Vi bearbetar informationen vi delges från sjukhusledningen och 

övriga möten och förenklar sedan budskapet så att medarbetarna ska kunna förstå 

informationen som sänds ut.” Bengtsson uttrycker “Vi sänder mycket information till 

medarbetarna, men vårt största problem är att få fram informationen.” Ytterligare 

exempel på detta är Davidsson som säger “Vi arbetar mycket med att informera och 

kommunicera, men det är vårt största problem, att få all information att nå fram, men 

koordinatorerna är därför till stor hjälp för oss chefer.” Information som förmedlas 

vertikalt kan ofta upplevas som en delegering och hur ett budskap tolkas beror enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2007) på tolkarens personliga åsikter om sändaren. Vi anser 

därför att det är till avdelningschefernas fördel att de omformulerar informationen som 

kommer direkt ovanifrån, från exempelvis styrelser, då det minskar risken för 

missförstånd och misstolkningar av budskapen som cheferna försöker kommunicera ut. 

Genom att avdelningscheferna säger sig aktivt arbetar med flödet av information samt 

omvandlar informationen de får uppifrån ned till medarbetarna ser vi att de tydligt intar 

rollen som Informationsspridare.  

 

Koordinatorn beskriver “Den informationen vi får av avdelningscheferna förmedlar vi 

vidare till medarbetarna. Jag uppfattar att de flesta medarbetarna tar till sig 

informationen som jag förmedlar och frågar om det är något de inte riktigt förstår.” 

Utifrån Koordinatorns uttalande reflekterar vi över kommunikationen och dess förmåga 

att förändras från sändaren till den sista mottagaren av budskapet. Vi ser att 

kommunikationen blir mindre formell och delegerande desto mer som den 
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omformuleras nedåt i organisationen, vilket resulterar i att medarbetarna enklare tar till 

sig informationen. Vi anser att kommunikationen upplevs som mer lateral 

kommunikation om informationen kommer från koordinator till medarbetare, än om 

informationen kommer från sjukhusledning till medarbetare. Genom att medarbetarna 

har möjlighet att ställa följdfrågor till koordinatorerna ser vi att misstolkningar därför 

bör bli mindre. Det blir därför tydligt att koordinatorerna tar en del av 

Informationsspridarrollen genom att de hjälper avdelningscheferna med att förmedla 

information.  

Flera informatörer 

Vi har uppmärksammat en viss problematik med att informationen förmedlas genom 

många olika personer som besitter viss typ av formell makt. Exempelvis berättar 

Andersson “Kommunikationsproblem uppstår ibland mellan koordinatorerna och oss, 

och ibland säger vi olika saker till medarbetarna på grund av att vi tolkat information 

olika. Det kan bli förvirrande för medarbetarna.” Bengtsson är av liknande åsikt och 

förklarar “Det är svårt för medarbetarna att veta vem de ska lyssna på, oss eller 

koordinatorerna, då vi ibland har tolkat saker olika.” Här ser vi att Fayol (1916/1949) 

100 år senare, fortfarande har rätt i att enhetlig ordergivning krävs för att inte osäkerhet 

ska uppstå inom en grupp. Eftersom medarbetarna får information från både 

koordinatorer och chefer, anser vi att dubbla budskap kan uppstå. Dubbla budskap kan 

resultera i en osäker personalgrupp och att avdelningscheferna hamnar i en situation där 

deras budskap förvrängs av koordinatorerna.  

Däremot berättar Andersson att hen och Bengtsson vidtagit åtgärder för att reducera 

dessa problem “Vi har fredagsmöten som finns till för att informera medarbetare om 

viktiga händelser och räta ut eventuella frågetecken som uppkommit.” Bengtsson 

beskriver fredagsmötena på följande sätt “Det är som en biosalong, avdelningscheferna 

talar och medarbetarna sitter tysta.” Fredagsmötena är en faktor som hjälper cheferna att 

reducera missförstånden mellan dem och medarbetarna, men vi undrar om det är 

tillräckligt för att medarbetarna ska få enhetlig information? Här vill vi citera Cohn som 

säger “Inom sjukvården arbetar majoriteten i skift, vilket kan leda till att de inte ser oss 

på två veckor.” Kommunikationen som används för att styra medarbetarna behöver 

därför vara mer enhetlig för att inte chefernas arbetsbelastning ska öka ytterligare. 

Eftersom Robbins (2015) beskriver kommunikation som ett verktyg som används för att 
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informera och styra medarbetarna, blir det extra viktigt för chefer att kunna behärska 

kommunikationsflödet på en avdelning som ansvarar för stora personalgrupper.  

Brister i kommunikationen 

Andersson, Bengtsson, Cohn och Davidsson intar Informationsrollen på sina 

avdelningar, men ser brister i kommunikationen. Exempelvis säger Cohn “Vi har ett bra 

intranät där vi delger mycket information, men det är sedan medarbetarnas ansvar att 

läsa informationen, vilket inte alla gör.” För att kunna nå ut med så mycket information 

som möjligt till de stora personalgrupperna delegerar Andersson, Bengtsson, Cohn och 

Davidsson en viss del av Informationsrollen till koordinatorerna. Här väljer vi att citera 

Davidsson som säger “ Koordinatorerna hjälper mig att informera medarbetarna om 

viktig information.” Ekman, som ansvarar för den minsta personalgruppen, delar 

däremot inte resterande avdelningschefers åsikter om problem med kommunikationen. 

“De flesta uppmärksammar min information, kommunikationen fungerar jättebra och 

mina medarbetare lyssnar på mig.” Uttalandet gör att vi ställer oss undrande till vad det 

är som gör att Ekmans kommunikation kommer fram till medarbetarna. Vi anser att en 

av anledningarna kan vara att Ekman får fram sitt förmedlade budskap genom att aktivt 

gå runt i verksamheten, vilket många andra chefer inte har möjlighet till på grund av att 

de inte får tillträda avdelningarna. En annan anledning är att Ekmans kontrollspann är 

något smalare än resterande avdelningschefernas, vilket vi anser kan vara en ytterligare 

faktor som spelar roll för hur väl informationen kommuniceras ut. Vi menar därför att 

storleken på kontrollspannen har en påverkan på avdelningschefernas möjlighet att inta 

ledarroller och bör därför tas i beaktning. Vi finner här grunder till att kunna säga att 

kontrollspannets storlek har betydelse. 

4.1.3 Krislösarrollen 

Mintzberg (1973) beskriver att chefen som Krislösare har ansvar för plötsliga kriser 

som uppstår inom en organisation och som behöver lösas direkt. “När det kommer till 

krissituationer är det vi avdelningschefer som tar ansvar” berättar Andersson. Bengtsson 

är av liknande åsikt “När jag eller den andra avdelningschefen inte är på plats, tar 

narkosläkaren eller koordinatorerna vid, så sköter vi efterarbetet sedan.” Även Cohn 

beskriver situationen på ett liknande sätt “Jag löser kriserna hos oss. Sen är det är lite 

oklart vem som tar rollen att lösa kriser när ingen chef är tillgänglig, men medarbetarna 

är ju trots allt vana vid krishantering, så ingen behöver vara utsedd till att hantera kriser 

tycker jag “. Vi ser här att avdelningscheferna intar en Krislösarroll under arbetstid, 
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men undrar därför vem som intar rollen när cheferna inte är närvarande. Enligt 

Mintzberg (1973) ska individen som intar Krislösarrollen ha tillräckligt med kunskap 

om krissituationen och möjligheten till att lösa konflikter effektivt och korrekt. Men 

eftersom cheferna enbart jobbar under kontorstider reflekterar vi över när kriser 

vanligtvis uppstår. Vi ser det högst osannolikt att de flesta kriser uppstår under 

kontorstider, utan snarare på helger, kvällar och nätter, och vid dessa tillfällen är varken 

koordinatorerna eller cheferna närvarande. Vid dessa tillfällen behöver någon annan 

med tillräcklig kompetens lösa konflikterna effektivt. Vi ställer oss därför nyfikna till 

om narkosläkarna besitter tillräckligt med kunskaper för att hantera en krissituation på 

rätt sätt.  

Karlsson (1991) förklarar att legitimitet från medarbetarna bland annat uppnås genom 

kunskap och erfarenhet. En person med legitimitet får ofta medarbetare att lyssna och 

agera önskvärt. Vi reflekterar kring vad som händer när cheferna är borta, och 

narkosläkarna kommer in och övertar Krislösarrollen. “När varken chefer eller 

koordinatorer är på plats, exempelvis under natten, tar narkosläkarna vanligtvis över 

krishanteringsarbetet” berättar Bengtsson. Eftersom narkosläkare besitter hög status, 

kunskap och erfarenhet uppnår denne mycket legitimitet från övriga medarbetare, vilket 

resulterar i att  narkosläkarna under kvälls- och nattid intar Krislösarrollen indirekt. Vi 

ser dock en viss problematik ifall en kris som uppstår inte är hanterbar för 

narkosläkarna, och anser därför inte att det räcker att ha en narkosläkare som indirekt 

övertar ansvaret för att lösa kriser när cheferna är borta. Istället skulle vi vilja se en jour 

eller koordinator som även arbetar kvällar och nätter, som enligt Önnevik (2010) har rätt 

förutsättningar för att sköta krissituationen effektivt och korrekt. 

Vi ser inte att chefernas breda kontrollspann direkt påverkar chefens möjlighet att inta 

Krislösarrollen, men kan konstatera att rollen tar mycket tid och energi ifrån cheferna. 

Cheferna intar Krislösarrollen när de är på plats, men sedan “Tar valfri medarbetare, 

koordinator eller narkosläkare vid” menar Davidsson. Mintzberg (1973) beskriver att 

chefer i Krislösarrollen behöver nedprioritera andra, vanliga arbetsuppgifter när kriser 

uppstår. På grund av det, ser vi att kontrollspannet indirekt påverkar cheferna möjlighet 

att inta Krislösarrollen negativt, och andra ledarskapsroller blir nedprioriterade. Ekman 

berättar “En stor problematik med breda kontrollspann är att mycket av arbetstiden går 

åt till att lösa konflikter sinsemellan medarbetare, och andra arbetsuppgifter blir 

lidande.” Att Ekman, Davidsson, Bengtsson och Andersson lägger ned mycket arbetstid 
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på att lösa konflikter påverkar deras ledarskapsutövande negativt, eftersom visionen om 

att leda verksamheten framåt slås tillbaka på grund av att tiden inte räcker till. 

4.2 Mindre framträdande roller 

De roller som är mindre framträdande hos avdelningscheferna på Länssjukhuset i 

Kalmar är Galjonsfiguren, Förmedlande länken, Övervakarrollen, Entreprenörsrollen 

och Resursallokeringsrollen. Orsaken till att dessa fem rollerna har mindre betydelse 

hos avdelningscheferna är på grund av den centraliserade organisationsstrukturen, 

svårigheterna att arbeta nära medarbetare samt de breda kontrollspannen. I följande 

avsnitt kommer vi motivera och diskutera kring varför vi anser att dessa roller är mindre 

framträdande.  

 

4.2.1 Galjonsfiguren 

 

Organisationsstrukturens påverkan 

Galjonsfiguren verkar som en symbol och företräder sin avdelning utåt. Ofta har 

Galjonsfiguren arbetsuppgifter som har ett symboliskt värde och är utanför ramen för de 

typiska chefsarbetsuppgifterna (Mintzberg 1973). Signifikant för avdelningscheferna är 

att de inte beskriver ledarskapet de utövar som symboliskt eller att de utför 

värdeskapande aktiviteter. Exempelvis beskriver Davidsson ”Värdegrunder och mål är 

inget vi styr våra medarbetare med, inte heller symboliskt ledarskap. De flesta vet nog 

tyvärr inte vilka mål eller åsikter vi står för.” Enligt Salzer-Mörling (2002) styr 

symboliska ledare genom föreställningar och värdegrunder och framstår som en symbol 

för sin organisation. Vi ser därför att det symboliska styrsättet inte används av 

Davidsson och flera respondenter verkar vara av samma uppfattning. Exempel på det är 

Cohns uttalande “Det finns inte speciellt mycket tid för att agera symboliskt tyvärr, jag 

ser mig inte som en symbolisk ledare.” Bengtsson uttrycker “Mina medarbetare, och de 

flesta inom vården är väldigt självständiga och då är det svårt att agera symboliskt och 

visionärt”. Bengtsson utvecklar sedan sitt uttalande och säger “Och har ni sett vår 

organisationsstruktur? Den är helt centraliserad och inte alls värdegrundsbaserad”.  

Bengtssons uttalande får oss att reflektera om hur den centraliserade 

organisationsstrukturen begränsar chefers förmåga att utöva ledarskap, och att det inte 

enbart är kontrollspannets omfång som gör att Galjonsfiguren inte framträder tydligt 

bland avdelningscheferna. Utifrån Bengtssons följande konstaterande “Det finns alltid 
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någon högre upp som bestämmer och talar för avdelningen”, ser vi att 

avdelningscheferna inte får chansen att inta rollen som Galjonsfigur och representera 

sin avdelning externt. “Det finns inte tid att utföra symboliska aktiviteter, det är fullt 

upp med arbetsbelastningen som jag har idag” menar Cohn. “Eftersom personalgruppen 

är stor är det svårt att förmedla de symboliska budskapen då missförstånd gällande 

budskapen ofta uppstår, och det finns ingen tid för uppföljning av värdeskapande 

aktiviteter” antyder Andersson. Uttalandena visar på ytterligare svårigheter för 

avdelningscheferna att agera symboliskt inom avdelningarna, eftersom de breda 

kontrollspannen resulterar i att cheferna inte har tid att inta Galjonsfiguren. De breda 

kontrollspannen reducerar även möjligheten för cheferna att skapa värdeskapande 

handlingar samt implementera symbolik bland medarbetarna. Omfånget på 

kontrollspannet är därför tillsammans med organisationsstrukturen faktorer som bidrar 

till att Galjonsfiguren inte blir en framträdande roll för Andersson, Bengtsson, Cohn 

och Davidsson.  

 

Galjonsfigurens möjligheter 

Vi påstår att avdelningscheferna hade haft mer tid till att utföra symboliska handlingar 

och värdeskapande relationer om de hade haft smalare kontrollspann. Bland annat anser 

vi att arbetsklimatet skulle förbättras, då medarbetare enligt Salzer-Mörling (2002) 

tenderar att arbeta mer engagerat när ledaren ser medarbetarna som meningsskapande 

individer och leder genom ett symboliskt ledarskap. Bass (1990) beskriver att 

delaktighet och gemenskap kan resultera i att en medarbetare väljer att ställa 

organisationens intresse före dennes egna, vilket främjar arbetsklimatet för både 

medarbetare och chefer. Men för att det ska ske behöver det finnas någon form av kultur 

och värdeskapande aktiviteter. Vi anser att det borde vara avdelningschefens 

arbetsuppgift att skapa meningsskapande aktiviteter för avdelningarna. Vi stödjer 

argumentet utifrån Pfeffer (1981) som beskriver att meningsskapande aktiviteter främjar 

sammanhållning, delaktighet och intresse för arbetet. Eftersom avdelningscheferna är 

medarbetarnas närmsta chef, anser vi att det borde vara avdelningscheferna som 

inspirerar och motiverar genom symboliska och värdeskapande handlingar. Vi är av den 

åsikt att när Galjonsfiguren befinner sig flera nivåer högre upp i hierarkin än 

medarbetarna som denne ska tala för, kan det resultera i ett för stort avstånd och därför 

ett mindre intresse för arbetet och dess kultur från medarbetarnas sida.   
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Normbrytaren 

Vi har sett att avdelningschefernas tidsbrist och breda kontrollspann resulterar i att 

Galjonsfigursrollen inte blir framträdande. Vi har dock en respondent som skiljer sig 

från resterande chefer. Ekman berättar “Alla chefer är olika och jag som chef planerar 

mycket strategiskt i mitt huvud, snarare än att agera symboliskt.” Ekman utvecklar 

“Men jag går ofta runt på min avdelning, utan något direkt syfte för att passa på att prata 

med mina medarbetare och utbyta information, vilket gör att vi skapar en relation.” 

Ekmans uttalande visar på att hen tar intar rollen som Galjonsfigur, då hens agerande 

går att tolka som en symbolisk handling, i enlighet med Salzer-Mörling (2002). 

Ekmans uttalande om att hen skapar en relation med sina medarbetare, går även att 

koppla till att Ekmans följare (medarbetarna) kan känna mer engagemang åt sin 

arbetsplats, vilket enligt Bass et al. (2003) främjar ett gott arbetsklimat. Trots det 

faktum att Ekman inte ser sig själv som en Galjonsfigur, anser vi att hens handlingar har 

betydelse för medarbetarna, vilket gör att Ekman blir en symbol för avdelningen. 

Gittells (2001) beskriver att kommunikationen tenderar att bli lidande vid ansvar för 

stora personalgrupper, men vi ser här att Ekman tar sig tiden att interagera och 

reflektera med medarbetarna. Ekmans agerande kan därför kopplas till Galjonsfiguren 

och Informationsspridaren (Se informationsspridarrollen), då hen utför handlingar som 

inte är typiska för chefskap, utan istället agerar som en kommunikativ och 

informationssymbol i den operativa verksamheten. 

4.2.2 Förmedlande länk 
 

Mintzberg (1973) förklarar att chefen som intar rollen som Förmedlare agerar som 

relationsskapare mellan sin egen och övriga enheter. Cohn berättar att Förmedlarrollen 

inte är en direkt framträdande roll för hen "Jag försöker vara en förmedlare, att 

kommunicera med andra avdelningschefer, men det är svårt. Vi har redan väldigt 

mycket att göra på våra egna avdelningar så det finns inte riktigt tid." Det framgår dock 

av Cohn, Andersson och Bengtsson att det genomförs försök till ett samarbete mellan 

avdelning ett och två, men att det på grund av tidsbrist är en uppgift som nedprioriteras. 

“Vi försöker ha en kontinuerlig dialog mellan avdelningscheferna på de andra 

avdelningarna, men det är något vi borde bli bättre på" beskriver Andersson. Bengtsson 

berättar ”Vi borde egentligen prioritera ett bättre samarbete, eftersom våra avdelningar 
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är starkt länkade till varandra då patienter ofta transporteras mellan avdelningarna under 

en sjukhusvistelse.” 

Rollen som Förmedlande länk är inte en roll som framträdande hos våra respondenter. 

De få fall avdelningscheferna agerar som en förmedlare är när de ska på 

ledarskapsutbildning och i de få försök när de samarbetar sinsemellan avdelningarna. Vi 

citerar Cohn "Ja vi skapar ju lite relationer när vi är på ledarskapsutbildningar. Då möter 

vi andra chefer som arbetar på sjukhus och utbyter lite information." Vi anser dock att 

samtliga chefer skulle kunna uppleva sin tillvaro enklare samt utöva sitt ledarskap bättre 

om de hjälpte varandra att upplysa om misstag och framgångar de gjort på sina 

avdelningar. 

Nätverka för en bättre organisation 

Holmquist (2010) menar att nätverkande mellan chefer i liknande situationer leder till 

utveckling både på ett organisatoriskt och individuellt plan. Vidare beskriver Holmquist 

(2010) att relationer och kontakter främjar problemlösning och chefers kreativa 

förmågor, eftersom det vid nätverkande utbyts information och idéer. Idag prioriterar 

ingen av avdelningscheferna att träffa varandra för att kunna utbyta idéer gällande deras 

avdelningar och ledarskap, vilket gör att de går miste om många möjligheter och 

fördelar. Ett exempel är att avdelning två har installerat ett intranät på deras avdelning i 

syfte att underlätta kommunikationen till medarbetarna. Cohn berättar "Vi lägger ut 

viktig information dagligen på intranätet och det är ett enkelt sätt för medarbetarna och 

oss att förmedla information." Bengtsson och Andersson har dock inte haft i åtanke att 

installera ett intranät på deras avdelning, trots att de upplever problem med 

kommunikationen med medarbetarna. När vi frågade avdelningscheferna om de hade 

haft en diskussion om intranätet tillsammans svarade samtliga nej, vilket vi tycker är 

underligt eftersom Cohn anser att intranätet resulterat i flera fördelar för avdelningen. 

Tell (2001) förklarar att nätverkande är ett bra sätt att finna inspiration för att kunna lösa 

olika problem i en organisation. Genom att se till Tells resonemang i relation till 

chefernas uttalanden, anser vi att cheferna skulle kunna hjälpa varandra att lösa olika 

problem på avdelningarna genom att interagera mer med varandra. Samarbetet mellan 

avdelningarna behöver därför utvecklas för att avdelningscheferna ska kunna upplysa 

varandra om misstag, framgångar och förbättringsmöjligheter på sina avdelningar.  
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4.2.3 Övervakarrollen 
 

Få möjligheter att kunna övervaka 

Mintzberg (1973) beskriver att Övervakarrollen innebär att chefen har en övergripande 

bild om vad som sker i organisationen och arbetar med att identifiera problem och 

eventuella förbättringar. Rollen innebär även ett ansvar för att organisationen uppfyller 

uppsatta mål, att budget hålls och att medarbetare arbetar i rätt riktning (Mintzberg 

1973). Vi har sett att avdelningscheferna intar rollen som Övervakare i den mån att de 

ansvarar för att avdelningarnas mål uppfylls, vilket visar sig i Ekmans uttalande: “Det är 

jag som chef som har ansvar för att mål uppfylls på avdelningen.” Även Andersson 

säger “Det är avdelningschefernas ansvar att de mål och den budget vi får hålls.” 

Genom att se till Mintzbergs beskrivning av Övervakarrollen, och vad som krävs för att 

uppnå den, ser vi att avdelningscheferna endast utför en liten del av rollen, eftersom den 

bland annat slås tillbaka på grund av att cheferna inte har möjlighet att arbeta nära 

medarbetarna. Det blir tydligt i Bengtsson exempel "I och med att vi inte får röra oss i 

de lokaler som medarbetarna arbetar, blir det svårt för oss att se hur de arbetar och vad 

som händer i salarna." Det blir därför tydligt för oss att möjligheterna att inta 

Övervakarrollen inte påverkas av faktorer som avdelningscheferna själva har någon 

verkan på.  

Tillit och kompetens  

Ordet kontrollspann blir, ur Övervakarrollens perspektiv, ett intressant begrepp för oss 

att diskutera, eftersom Urwick (1973) beskriver att kontrollspann syftar till hur många 

underordnade en chef kan ha för att bibehålla kontroll. Vi menar därför att 

Övervakarrollen bör vara extra intressant att studera i relation till avdelningschefernas 

stora kontrollspann och hur de upplever kontroll. Flera avdelningschefer beskriver att 

det är svårt att övervaka och kontrollera alla medarbetare, då kontrollspannen är stora 

och cheferna inte kan närvara när medarbetarna arbetar (Se citeringar i föregående 

stycke).  

Vi har dock sett att avdelningscheferna inte uppfattar bristen av övervakning och 

kontroll som något problem. Det vill vi visa med Cohns exempel "De är så många att 

det inte går att veta vad alla gör, men jag ser det inte som något problem, eftersom jag 

vet att de är väldigt kompetenta och jag litar på dem och på att dem gör ett bra jobb." 

Andersson beskriver likt Cohn att hen inte ser någon problematik med att inte kunna 
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övervaka medarbetare och säger även att medarbetarna vet att de kan ringa eller söka 

upp hen om det skulle behövas. Även Davidsson uttrycker en liknande åsikt "Att vi 

snabbt kan nå varandra via exempelvis telefonen underlättar en hel del för både 

medarbetare och mig." Trots att breda kontrollspann i de fall medarbetare har komplexa 

arbetsuppgifter utifrån teori (se Fayol 1916/1949) bör resultera i bristande kontroll och 

övervakning, kan vi utifrån avdelningschefernas uttalanden tyda att teorin i detta fall 

inte stämmer. Vi grundar vårt resonemang på chefernas uttalanden om att breda 

kontrollspann inte påverkar deras kontroll och övervakning negativt. Att 

avdelningscheferna inte upplever ett problem med övervakning och kontroll, trots att 

kontrollspannen är stora, kopplar vi till Meier & Bohtes resonemang om kontrollspann. 

Meier & Bohte (2000) menar att ett engagerat ledarskap i kombination med väl 

utvecklad teknik kan resultera i att chefer kan bibehålla kontroll trots att de har ansvar 

för breda kontrollspann. Utifrån respondenternas svar kan vi därför se att Meier & 

Bohtes teori stämmer, men att det är främst avdelningscheferna tillit till sina 

medarbetare som minskar behovet av kontroll snarare än tekniken. 

För att ytterligare försöka förstå varför de breda kontrollspannen inte påverkar 

avdelningschefernas förmåga att kontrollera medarbetare negativt använder vi Urwicks 

(1937) variabel tid och stabilitet. Variabeln tid och stabilitet syftar till att 

organisationers stabilitet och mognad avgör hur stora kontrollspannen kan vara för att 

cheferna ska bibehålla kontroll. I en stabil organisation behöver inte chefen instruera 

sina medarbetare, eftersom medarbetarna är trygga nog att arbeta självständigt och ta 

eget ansvar. I en stabil organisation är därför ofta breda kontrollspann lämpliga (Bothe 

& Meier 2000). Genom att se till avdelningschefernas åsikter om att de har hög tillit 

gentemot sina medarbetare och därför inte känner ett behov av att övervaka och 

kontrollera dem, anser vi att sjukhuset kan liknas med Urwicks beskrivning av en stabil 

organisation.  

Koordinatorer som övervakare 

Vi har sett att avdelningscheferna inte intar Övervakarrollen i en stor utsträckning på 

deras avdelningar, men innebär det att rollen inte existerar? Bengtsson säger “Problem 

som uppstår i den dagliga driften, då vi inte är närvarande, löses av någon person som är 

på plats”. Bengtsson beskiver vidare “De som ofta är nära den operativa verksamheten 

är koordinatorerna och narkosläkarna, och det blir därför naturligt att det är dem som 

löser problem som uppstår i den dagliga verksamheten”. Även Andersson beskriver 
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liknande "Det är svårt att veta vad som händer ute i salarna, men jag har väldigt bra 

stödenheter som hjälper mig att hålla koll, exempelvis koordinatorerna". Vi kan därför 

tyda att koordinatorerna intar mycket av det arbete som Mintzberg (1973) beskriver 

ingår i en Övervakarroll, då de har tillgång till mycket information från olika aktörer, 

och kan därför snabbt identifiera problem och möjligheter som uppstår.  

Koordinatorerna underlättar chefernas arbete enormt i den operativa verksamheten. 

Bengtsson ger ett exempel: "Vi försöker att kommunicera mycket med koordinatorerna, 

och det är också tack vare dem som vi kan få en bättre bild av medarbetarnas 

prestationer." Även Koordinatorn uppfattar att hen ansvarar för en viss kontroll av 

medarbetarna, vilket tydliggörs i Koordinatorns uttalande "Eftersom vi är ute bland 

medarbetarna så blir det naturligt att vi ser vad som händer på ett annat sätt än vad 

kanske cheferna gör. Det blir ju även naturligt att det är vi som först ser om det uppstår 

något problem och därefter försöker lösa dem." Att koordinatorerna tar Övervakarrollen 

blir extra tydligt om vi ser deras arbete i relation med Mintzbergs (1973) beskrivning att 

rollen innebär att analysera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som 

medarbetarna står inför. Genom att koordinatorerna är ute i verksamheten och hjälper 

medarbetare med olika dilemman, menar vi att de agerar Övervakare som identifierar, 

analyserar och löser problem. Koordinatorernas beteende är även signifikant för 

Krislösarrollen, som beskrivs i avsnitt 4.1.3. 

4.2.4 Entreprenörsrollen 
 

Möjligheten att inta entreprenörsrollen 

Mintzberg (1973) beskriver att chefen som Entreprenör är en kreativ designer och 

initiativtagare och en person som systematiskt planerar och leder organisatoriska 

förändringar. Avdelningscheferna är eniga om att det är svårt att införa 

förändringsprocesser på Länssjukhuset i Kalmar. Ett exempel på detta är Bengtssons 

uttalande "Det är svårt att genomföra förändringar här, allt är väldigt centralstyrt och det 

tar lång tid att genomföra förändringsprocesser." Andersson beskriver situationen på 

följande sätt "Vi har en ganska så ansträngd budget och stora personalgrupper och det 

tillsammans gör det svårt att agera innovativt och förändra. Jag gjorde mycket sådant i 

början men mötte mycket motstånd." Ett ytterligare uttalande är från Davidsson som 

säger “Förändringar är svårt att genomföra, och det tar väldigt lång tid”. Vi finner här 
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grunder till att säga att Entreprenörsrollen blir en mindre framträdande roll på grund av 

en rad olika faktorer som beskrivs nedan. 

Till en början finns den ekonomiska aspekten. Organisationen är politiskt styrd och har 

en begränsad budget. En annan faktor som gör att Entreprenörsrollen blir mindre 

framträdande är den centraliserade organisationsstrukturen som förhindrar flexibilitet 

och snabba förändringar. En ytterligare faktor är motståndet som avdelningscheferna 

möter från personalen, vilket resulterat i att de ger upp förändringsarbeten och 

innovativa idéer. Den sista faktorn vi identifierat och som påverkar avdelningschefernas 

möjlighet att inta Entreprenörsrollen är kontrollspannets bredd. Gällande 

kontrollspannets påverkan på Entreprenörsrollen berättar Andersson "Det är svårt att få 

med alla på en förändring när de är så många." Flera chefer antyder att de stora 

personalgrupperna resulterar i att det blir många medarbetare som motsätter sig 

förändringar, vilket gör det svårt för cheferna att påbörja och genomföra 

förändringsprocesser.  

Vår uppfattning är att flera av avdelningscheferna önskar att de hade fler möjligheter till 

att agera mer entreprenöriellt, vilket framkommer i ett exempel från Ekman: ”Jag älskar 

förändringar och tycker det är jätteroligt! Jag försöker alltid att uppmuntra mina 

medarbetare till att tänka innovativt, men ibland möter jag motstånd från vissa 

medarbetare som inte vill att saker och ting ska förändras." Vår citering av Ekman kan 

kopplas till Ekvalls (1990) resonemang om att kreativa ledare arbetar genom att 

uppmuntra och interagera medarbetare för att uppnå innovativa resultat och skapa ett 

arbetsklimat som främjar kreativitet. Genom att se till Ekmans uttalande ser vi att det 

finns en önskan att få agera mer innovativt och kreativt, men att det på grund av 

organisatoriska och personalrelaterade faktorer avisas eller möter motstånd. 

Ekman har, till skillnad från resterande avdelningschefer, trots motstånd och de 

organisatoriska förutsättningarna valt att försöka inta Entreprenörsrollen. Ekman 

berättar ”Jag har anordnat så att vissa medarbetare ibland möts och bildar fokusgrupper 

för att kunna komma på nya innovativa arbetssätt.” En kreativ ledare är en person som 

skapar trygghet, stöttar, uppmuntrar och förhindrar att medarbetare genomför 

meningslöst arbete (Zollitsch 2003). Utifrån Ekmans agerande intar Ekman rollen som 

Entreprenör i högre utsträckning än resterande avdelningschefer. Vi tror orsaken till att 

Ekmans agerande särskiljer sig från resterande avdelningschefer är att hen har ett 

ensamt ansvar för sin avdelning och därför enklare kan genomföra förändringar.  
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4.2.5 Resursallokeringsrollen 
 

Hantering av Resursallokeringsrollen 

Mintzberg (1973) förklarar att chefen som intar Resursallokeringsrollen ansvarar för 

fördelning av resurser, delegering av arbetsuppgifter och beslut gällande 

organisationens resurser. "Vi har inte så mycket makt när det kommer till budget och 

beslut gällande vår avdelning, allt fördelas uppifrån" berättar Andersson, när vi frågade 

hur hen fördelar resurser på avdelningen. Eftersom resurserna är centralstyrda ser ingen 

av cheferna att de intar Resursallokeringsrollen. “Däremot är vi ansvariga för att vi 

håller budget och fördelar våra tilldelade resurser så driften går ihop” säger Davidsson. 

Den dagliga driften och de resurserna som krävs för att få driften att gå ihop bestäms 

genom en dialog mellan avdelningscheferna och koordinatorerna. “Koordinatorerna tar 

beslutet om den dagliga driften, vem som gör vad, och vilka medel som ska användas” 

menar Ekman. På grund av att avdelningscheferna har viss formell makt och fördelar de 

tillgivna resurserna på rätt sätt, är Resursallokeringsrollen till viss del framträdande hos 

avdelningscheferna. Däremot ser vi återigen hur avdelningscheferna delegerar delar av 

Resursallokeringsrollen till koordinatorerna som verkar i den operativa verksamheten.  

Vi grundar vårt resonemang på Koordinatorns följande uttalande: “En av oss 

koordinatorer har större ansvar för schemaläggning av personalen och vi andra ansvarar 

för driften.” Koordinatorn utvecklar sedan “Cheferna har ingen makt i de beslut vi tar i 

den dagliga driften. Vi bestämmer tillsammans med driftansvarig narkosläkare över hur 

driften ska planeras och genomföras.“ Andersson är av liknande åsikt när det gäller 

arbetet som koordinatorerna utför "Driften har vi delegerat till koordinatorerna så att vi 

kan få tid att finnas tillgängliga för medarbetarna och kunna arbeta med utveckling av 

verksamheten i den mån det går." Här kan vi återigen se att vissa roller tvingas stå 

tillbaka för att chefer ska kunna inta andra, högre prioriterade och framträdande roller. 

Ledarskap och chefskap, vem gör vad? 

Vid en diskussion om vem som utför ledarskap och vem som utför chefskap berättar 

Bengtsson “Koordinatorerna tilldelas mycket ansvar och ansvarar för det som hör till 

chefskapet, det mer administrativa, som får den dagliga driften att vara igång. Förr hade 

jag som chef mycket mer administrativt arbete och idag känns som om vi chefer nästan 

bara är kuratorer och utövar ledarskap samtidigt som koordinatorerna tar över vårt 
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chefskap.” Bengtsson utvecklar sitt uttalande “Det kan ibland uppfattas diffust för 

medarbetarna att veta vem som bestämmer, då både koordinatorerna och 

avdelningscheferna agerar som ledare.” Återigen ser vi att det uppstår blandad 

ordergivning, vilket strider mot en av Fayols (1916/1949) principer som innebär att 

enhetlig styrning skapar trygghet och ordning i en organisation. Vi ser därför att det 

delade ledarskapet möjligen kan resultera i negativa konsekvenser för organisationen 

som helhet, då medarbetare kan bli förvirrade och därför prestera sämre.  

Koordinatorn anser dock, till skillnad från cheferna, att det är koordinatorerna som utför 

ledarskap. Ett exempel från Koordinatorn är: ”Jag känner att vi tar mycket av 

ledarskapet. Vi leder medarbetarna och cheferna utför chefsuppgifterna.” När vi frågade 

koordinatorn om vad hen menar med chefsuppgifter svarar hen att det handlar om 

godkännande av fakturor och pappersmässiga arbetsuppgifter, som koordinatorerna inte 

har tillräckligt med formell makt för att utföra. Skillnaden mellan vem som utför 

ledarskap och vem som utför chefskap ter sig intressant att analysera. Respondenternas 

skilda svar kan bero på att ledarskap kan uppfattas och definieras olika beroende på vem 

det är som talar om ledarskap (Svenningsson och Alvesson 2010). Från chefernas 

perspektiv, ser vi att de inte identifierar sig med det traditionella chefskapet, där 

auktoritet och kontroll är i fokus, och därför anser sig själva utföra ledarskap, snarare än 

chefskap. Från koordinatorernas perspektiv ser vi istället att de får ansvar för driften, 

kommunikationen och stöttning av medarbetarna, vilket får dem att känna som sig 

ledare. Hur ledarskap definieras kan inte ens de största teoretikerna enas om, och inte 

heller koordinatorn och avdelningscheferna på Länssjukhuset i Kalmar län.  

Resursallokeringsrollen intas enligt Mintzberg (1973) av chefen som har befogenheter 

att ta beslut om olika aktiviteter inom en organisation. Eftersom avdelningscheferna har 

mandat på sina avdelningar till att bestämma hur resurserna ska hushållas, intar alla 

chefer Resursallokeringsrollen på grund av sin formella titel, men enbart inom vissa 

ramar. När de sedan delegerar resursansvaret till koordinatorerna (se vår citering av 

Andersson ovan) försvinner rollen som Resursallokerare. När vi frågade om varför 

resursansvaret delegeras till koordinatorerna svarade Andersson “Det finns inte tid för 

att bestämma om hur resurserna ska tilldelas i den dagliga verksamheten, det vet 

koordinatorerna bättre än oss.” I och med att de breda kontrollspannen tar mycket av 

avdelningschefernas arbetstid, påverkas deras möjlighet att inta Resursallokeringsrollen 

negativt. Däremot anser vi att denna roll inte behöver vara speciellt framträdande hos 
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cheferna, då vi anser att det är bättre att medarbetare som verkar i den operativa 

verksamheten själva har mandat till att ta beslut om vilka resurser som behöver sättas in 

eller inte i den operativa verksamheten.  

4.3 Icke framträdande roller 

 

4.3.1 Talesman 

Mintzberg (1973) beskriver att roller blir olika framträdande på grund av vilken formell 

auktoritet och status en chefsposition har i en organisation. Avdelningscheferna vi 

intervjuat är första linjens chefer, vilket betyder att de är längst ner i chefskedjan i en 

centraliserad organisation. Vi har därför sett att förutsättningarna för att ta 

Talesmanrollen inte existerar, då det alltid är någon högre upp i hierarkin som 

representerar avdelningen externt. Bengtsson ger ett exempel “Eftersom organisationen 

är så centraliserad, har alla chefer på vår nivå någon som alltid representerar oss utåt 

sett, vi är därför väldigt försiktiga med vad vi säger till media och sådant.” När vi 

frågade samtliga respondenter om de ser sig själva ta en Talesmansroll, var det 

självklart för alla att det var verksamhetschefen som agerar Talesman på sjukhuset. 

Ekman ger ett talande exempel “Nej det är inte vi som sköter snacket utåt, det är något 

vi går till verksamhetschefen om.” Davidsson ger ett liknande exempel “Saker som 

berör media och liknande går vi med uppåt, till verksamhetschefen.” 

 

Att det tydligt framgår vem som tar vilket roll är enligt Mintzberg (1973) en fördel i en 

organisation, då det minskar förvirring hos involverade parter. Då vi tydligt sett att 

verksamhetschefen intar Talesmansrollen och eftersom det inte finns förutsättningar för 

avdelningscheferna att inta rollen, har vi inget empiriskt underlag för att påtala att det är 

en roll som påverkas av kontrollspannets storlek. Vi menar istället att Talesmansrollen i 

detta fall snarare påverkas av organisationens hierarkiska utformning, än 

kontrollspannens storlek. Vi har därför valt att lägga Talesmansrollen åt sidan och 

fokusera på de roller som mer eller mindre intas av avdelningscheferna på 

Länssjukhuset i Kalmar.  

 

4.3.2 Förhandlarrollen 

För att Förhandlarrollen ska få en framträdande roll hos chefer krävs det enligt 

Mintzberg (1973) mycket formell auktoritet och en plats högt upp i hierarkin. När vi 

frågade samtliga respondenter om de kunde relatera till Förhandlarollen var svaret nej. 

“Nej jag förhandlar inte direkt, utan det är de högre upp som gör det” är ett exempel 
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från Bengtsson. Även Ekman uttrycker “Förhandlingar sker på högre nivå.” Eftersom 

avdelningscheferna befinner sig längst ner i hierarkin av chefer, förstår vi varför 

Förhandlarrollen inte framstår som en tydlig roll hos våra respondenter. Andersson 

berättar exempelvis “Resurser och budget bestäms centralt och ifall om jag skulle vilja 

lägga in en protest är det i princip omöjligt att få igenom den, eftersom alla förändringar 

uppåt i hierarkin tar lång tid.” Vi anser att organisationsstrukturen upprättar ett hinder 

för cheferna att inta Förhandlarrollen, då rollen ofta intas av chefer med mer formell 

makt. Då vi sett att Förhandlarrollen är frånvarande hos avdelningscheferna, har vi likt 

Talesmansrollen, valt att lägga denna roll åt sidan och fokusera på de roller som 

framträder mer och mindre hos cheferna.  
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5 Slutsats 

I studiens avslutande kapitel besvaras vårt forskningsproblem. Kapitlet tar början med 

en presentation av studiens problemformuleringar och syfte och följs sedan av studiens 

resultat. Slutligen presenterar vi studiens praktiska implikationer och ger förslag till 

framtida forskning inom ämnet ledarskap och breda kontrollspann.  

 

5.1 Besvarande av forskningsproblem 

 

Vår studie har ämnat besvara följande problemformuleringar: 

 Hur påverkas chefers möjlighet att utöva chefskap vid ansvar för breda 

kontrollspann? 

 Hur ser chefers ledarskapsroller ut samt hur hanteras rollerna då chefer har 

ansvar för breda kontrollspann? 

 

Syftet med våra problemformuleringar är skapa en större förståelse för kopplingen 

mellan breda kontrollspann och ledares prestationer och roller, vilket i förlängningen 

kommer att ha långtgående och långsiktiga konsekvenser för organisationers 

prestationer och effektivitet. 

 

Studien har visat att avdelningschefer upplever att breda kontrollspann påverkar deras 

sätt att leda och vilka ledarskapsroller de intar. Orsaken till varför chefers prestationer 

och ledarskapsroller påverkas då de ansvarar för breda kontrollspann är för att chefers 

möjligheter att inta det ledarskap de önskar minskar. De breda kontrollspannen 

resulterar i att chefer inte har tillräckligt med tid att kunna uppmärksamma varje enskild 

medarbetare samt saknar möjligheter att skapa djupa relationer med medarbetarna. 

Följden av breda kontrollspann blir därför att chefer upplever en frustration över att de 

inte kan agera stöttande, inspirerande och uppmärksammat i den mån de önskar. 

Kontrollspannens bredd resulterar även i att vissa ledarskapsroller inte intas fullt ut och 

att ledarskapsrollerna därför hanteras på ett annat sätt än, samt får en annan innebörd än 

vad Mintzberg beskriver (se Mintzberg 1973).  Chefer med ansvar för breda 

kontrollspann hanterar vissa av Mintzbergs ledarskapsroller genom att delegera ned 

dem, vilket resulterar i att rollerna får en annan, om än viktig, roll för cheferna. 
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Vi har sett att Mintzbergs (1973) Ledarroll, Informationsspridarroll och Krislösarroll 

är de roller som har en framträdande karaktär hos första linjens chefer. Det är tydligt att 

avdelningschefer med breda kontrollspann utför stora delar av dessa tre roller, bland 

annat genomför de medarbetarsamtal, arrangerar fredagsmöten samt löser kriser och 

problem under kontorstid. Vi har dock uppmärksammat att rollernas arbetsuppgifter 

sedan i mångt och mycket delegeras till koordinatorer. Av de roller som är av mindre 

betydelse hos avdelningschefer finns Förmedlande länken, Galjonsfiguren, 

Entreprenörsrollen, Resursallokeringsrollen samt Övervakarrollen. Rollerna som 

Galjonsfigur och Entreprenör skiljer sig dock från de resterande mindre framträdande 

rollerna, då de intas av en chef. Vi har därför sett att Galjonsfiguren och 

Entreprenörsrollen kan få en mer framträdande roll hos första linjen chefer, om chefen 

besitter en entreprenöriell personlighet och därför väljer att aktivt lägga ned tid på 

innovativa och symboliska arbetsuppgifter. Vi drar därför slutsatsen att chefers 

personlighet kan bidra till att roller blir mer eller mindre framträdande.  

 

Trots att breda kontrollspann har en stor inverkan på hur chefer leder och vilka 

ledarskapsroller de intar, har vårt resultat visat att det finns ytterligare faktorer som 

ligger till grund för vilka roller och prestationer som utförs. Vi har uppmärksammat att 

faktorer som organisationsstruktur och möjligheten att närvara när medarbetare arbetar 

är viktiga faktorer som påverkar chefers ledarskapsroller och ledarprestationer. Vår 

valda organisation, Länssjukhuset i Kalmar län, är en centraliserad och stor 

organisation, vilket gör det naturligt att vissa roller, som Talesmannen och 

Förhandlarrollen, inte intas av första linjen chefer. Då vår valda organisation är ett 

sjukhus, arbetar medarbetare i salar där cheferna inte har tillträde. Vi har därför sett att i 

organisationer där chefer inte har möjlighet att kunna arbeta nära medarbetarna 

försvåras, om inte omöjliggörs, vissa ledarskapsroller för chefer. 

 

Chefers engagemang och agerande har en stor påverkan på hur motiverade och 

inspirerade medarbetare är i en organisation. Om medarbetare är motiverade resulterar 

det i att de presterar väl och arbetar effektivt, vilket i sin tur leder till en lönsam 

organisation (se Kotter 2001). Vi kan därför dra slutsatsen att ledarskapsroller har en 

avgörande betydelse för organisationers effektivitet och prestationer. Vad vi har bevisat 

i denna studie är dock att breda kontrollspann förhindrar chefer att inta vissa 

ledarskapsroller, vilket leder till att viktiga arbetsuppgifter som är till organisationers 

fördel inte genomförs, eller i alla fall inte av en chef. De breda kontrollspannen 
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resulterar i att chefer inte hinner uppmärksamma och känna engagemang gentemot 

medarbetare. Kontrollspannen leder även till att chefer inte har möjlighet att se alla 

medarbetares prestationer, vilket gör det svårt för chefer att ge medarbetare en rättvis 

återkoppling. Utebliven och irrelevant feedback påverkar en medarbetarnas motivation 

negativt (Se Ryan och Deci 2000), vilket i sin tur påverkar organisationers lönsamhet 

och effektivitet (se Kotter 2001). 

 

Vår slutsats är att chefer med ansvar för breda kontrollspann behöver delegera ned olika 

roller, eller delar av roller, för att de ska kunna bibehålla medarbetares motivation och 

därmed motverka att organisationens lönsamhet påverkas negativt. I vårt fall har 

avdelningscheferna valt att delegera ned flera av ledarskapsrollerna till koordinatorer. 

Koordinatorerna fyller i vårt fall därmed det glapp som uppstår i de ledarskapsroller 

som chefer inte intar, eller endast delvis intar, vilket motverkar att organisationens 

effektivitet och prestationer inte påverkas negativt. Vi liknar därför koordinatorerna 

med ett filter mellan avdelningschefer och medarbetare, vilka arbetar som en gemensam 

länk mellan medarbetare och chefer samt verkar för organisationens fördel.   

 

Vi har dock sett att delegering av roller bör genomföras med försiktighet, då ett delat 

ledarskapsansvar kan resultera i förvirring hos medarbetare. Enhetlig styrning av 

medarbetare skapar ordning och trygghet i en organisation (se Fayol 1916), men 

eftersom avdelningscheferna har breda kontrollspann, är enhetlig styrning inte möjligt, 

utan en mellanhand, ett filter, krävs för att verksamheten ska gå runt. Vi menar därför 

att delegering av roller är nödvändigt för att motverka negativa konsekvenser i chefers 

ledarskapsutövande, men att det krävs ett enhetligt samarbete mellan individen som 

agerar filter och chefen, för att bibehålla de fördelar ett filter kan ge upphov till. 

 

5.2 Praktiska implikationer 

Vår studie har bidragit med en praktisk relevans då vi genom vår diskussion skapat en 

ökad förståelse för hur breda kontrollspann påverkar chefers prestationer och 

ledarskapsroller. Tidigare studier om ämnet har behandlat medarbetares perspektiv, 

därför har vi sett det angeläget att diskutera chefernas självupplevda perspektiv på hur 

deras ledarskap och ledarskapsroller påverkas av breda kontrollspann. Chefer har en 

betydande roll för hur effektiv och lönsam en organisation är och chefers kontrollspann 

blir allt större. Det gör vårt resultat betydelsefullt i praktiken eftersom studien visar hur 

chefers ledarskapsmöjigheter och ageranden påverkas av breda kontrollspann. Med vårt 



  
 

62 

resultat kan organisationer och individer få en större medvetenhet och förståelse för hur 

de ska förhålla sig till de konsekvenser som uppkommer för chefer och deras ledarskap 

då de har ansvar för många underordnade.   

 

5.3 Framtida forskning 

I vår uppsats har vi studerat chefer som arbetar inom vården och hur deras ledarskap 

påverkas av breda kontrollspann. Ett förslag till framtida forskning är därför att studera 

hur breda kontrollspann påverkar chefers prestationer och ledarskapsroller i andra 

branscher än vården. Ytterligare förslag till framtida forskning är att genomföra en mer 

omfattande studie om hur de breda kontrollspannen påverkar chefens ledarskap, och då 

på flera olika hierarkiska nivåer. De chefer som vi studerat är första linjen chefer och de 

besitter därmed en position längst ned i hierarkin. Vi ser det därför intressant att se vilka 

konsekvenser breda kontrollspann får på chefers ledarskapsroller och prestationer på 

högre hierarkiska nivåer. Breda kontrollspann och dess effekter på ledarskap ur chefers 

perspektiv är ett ämne som behövs studeras mer och djupare, eftersom vi sett att 

studierna som behandlar ämnet är få och att konsekvenserna på både en organisatorisk 

och individuell nivå är många. 
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