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Offentlig sektor har varit föremål för en rad olika förändringar de senaste decennierna. 

Intågandet av New Public Management ämnade medföra kostnadseffektiv användning av 

ekonomiska resurser och ökat kundfokus. Med detta följde ett rationellt ledarskap där styrning 

och mätbara mål förespråkades. Det har däremot inte fungerat felfritt och offentlig sektor 

tycks idag befinna sig i en brytpunkt där tjänsteperspektivet tar allt större plats. 

Tjänsteperspektivets deltagande syn på värdeskapande medför nya utmaningar med ledarskap 

och det går inte längre att tillskriva ledarskapet till enskilda individer. Detta är ett tämligen 

outforskat område som gör det värt att undersöka närmare. Syftet med vår studie är att öka 

kunskapen om de utmaningar som finns med ledarskap i den offentliga sektorn, utifrån ett 

tjänsteperspektiv. Således ämnar studien bidra till ökad förståelse för hur chefer relaterar till 

ledarskap i förhållande till sin yrkesbefattning samt väcka intresse för fortsatt forskning. 

Syftet med studien mynnar ut till följande frågeställning: Hur ser chefer på utmaningar med 

ledarskap i en offentlig tjänsteorganisation?  

 

Studien har tagit utgångspunkt i chefer från Helsingborgs stad och vid insamlandet av 

empiriskt material har en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer 

tillämpats. Teori inom New Public Management, varulogiken, tjänstelogiken och ledarskap 

har använts för att förstå och förklara vårt empiriska material. Det var ett aktivt val att enbart 

intervjua chefer inom samma organisation för att få en inblick i om cheferna har en enhetlig 

syn på utmaningar med ledarskap, i en offentlig tjänsteorganisation. Intervjuerna 

transkriberades och tematiserades för att sedan kunna analyseras. Därefter mynnade analysen 

ut i slutsatser och diskussion samt förslag till vidare forskning. Vad som framgår i studiens 

slutsatser är att chefernas tankar cirkulerar kring tjänsteorientering vilket ger indikation på att 

tjänsteperspektivet gjort entré. Ledarskap är ett komplext fenomen och medför olika 

utmaningar i offentliga tjänsteorganisationer. De utmaningar som identifieras har samtliga 

inslag av involvering, där medarbetarna utgör en viktig del.  

 

Nyckelord: New Public Management, Varulogik, Tjänsteperspektiv, Tjänstelogik, Ledarskap. 
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1. Inledning med problembakgrund 
 

Under de senaste decennierna har den offentliga sektorn varit föremål för omfattande 

reformer om hur den ska styras och organiseras. Ett samlingsbegrepp för dessa reformer är 

New Public Management, hädanefter NPM. NPM fick fäste i slutet av 1900-talet och kan 

något förenklat förstås som ett kluster av nyliberala idéer hämtade från den privata sektorn. 

Syftet var att värna om skattebetalarnas ekonomiska medel och skapa förtroende genom mer 

effektiv resursanvändning (se exempelvis Hood, 1991; Almqvist, 2006; Karlsson, 2017). 

NPM utgår i stor utsträckning från en varulogik, där värde skapas internt och antas förstöras 

när kunden använder varan eller tjänsten (Skålén, 2016: 10; Quist & Fransson, 2014: 100). 

Det kan möjligen bli problematiskt att utgå från en varulogik eftersom medborgaren inte anses 

medverka i den värdeskapande processen och interaktionen mellan medborgare och 

organisationer åsidosätts.  

 

Osborne (2010, 2017) vidareutvecklar problematiken och menar att offentlig sektor bygger på 

management-teorier från tillverkningsindustrin som ignorerar det faktum att offentliga tjänster 

de facto är tjänster, snarare än varor. NPM präglar offentlig sektor än idag men tycks allt 

eftersom nedtonas, möjligtvis beror det på den kritik som NPM utsatts för grundat på den 

oaktsamma implementering som frånser från att offentlig sektor skiljer sig från den privata (se 

exempelvis Karlsson, 2017). Privata aktörer strävar efter vinstgenerering medan offentliga 

snarare eftersträvar ökad välfärd vilket skapar obalans i vissa av NPMs utgångspunkter. NPM 

utgår från ett rationellt och produktionsinriktat synsätt där tonvikt läggs på kontroll och 

mätbarhet som även utgör ett optimalt ledarskap. Chefer ses som nyckelpersoner i ledarskapet 

och kapabla till att fatta rationella beslut, baserade på deras enskilda kunskap. Med andra ord 

premieras individuell kunskap framför kollektiv. Vidare blir cheferna bedömda på 

kvantitativa variabler, ofta på bekostnad av de kvalitativa, för att uppnå verksamhetens mål 

(Almqvist, 2006: 15-16; Karlsson, 2017: 248). 

 

Quist & Fransson (2014) framhåller hur idéer om tjänsteperspektivet växer sig allt större i 

offentliga organisationer, vilket väcker tankar om att offentlig sektor möjligtvis befinner sig i 

en brytpunkt. Tjänsteperspektivet, ibland kallat tjänstelogiken, är ett fält inom 

tjänsteforskningen och tar till skillnad från varulogiken utgångspunkt i kundens behov samt 

värdesätter kundrelationer. Tjänster betraktas som heterogena och består av en rad olika 

aktiviteter som förutsätter kundens medverkan där värde skapas i interaktionen mellan kund 
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och organisation (se exempelvis Edvardsson & Larsson, 2004; Normann, 2011; Grönroos, 

2015). Quist & Fransson (2014: 200) framhåller hur idéer om tjänsteperspektivet påverkar 

olika kunskapsområde varav ledarskap är ett. Troligtvis är det ledarskap som beskrivs i 

förhållande till NPM inte optimalt utifrån ett tjänsteperspektiv där kunskapsutbyte är centralt 

(se exempelvis Lusch & Vargo, 2015). Istället kan ett mer cirkulärt ledarskap efterfrågas, där 

helhetsperspektivet beaktas och involverar såväl medborgarna som medarbetarna, detta 

eftersom tjänsteperspektivet förutsätter helhetslösningar med ett utifrån-och-in-perspektiv (se 

exempelvis Grönroos, 2015; Normann, 2011; Lusch & Vargo, 2015).  

 

Forskning om ledarskap har tagit många riktningar och det finns en mångfald definitioner på 

vad det faktiskt är. Enligt Stogdill (1974: 259) finns det lika många definitioner av ledarskap 

som personer som försökt att identifiera det. En anledning till uppkomsten av nya teorier kan 

vara det som Lager (2017: 42) menar om att ledarskap förändras parallellt med 

samhällsutvecklingen vilket ger påföljder för ledarskapet på arbetsplatsen. Under tidigt 1900-

tal präglades organisationer av ett hierarkiskt och standardiserat styrsätt där 

ledarskapsforskning anammade tron på en enskild och rationell ledare (Eriksson & Wåhlin 

1998: 7, 13). I slutet av 1900-talet vidgades vyerna och alternativa sätt att tolka ledarskap 

växte fram. Aktuell forskning premierar teorier av mer interaktiv och kontextuell karaktär då 

förändring och utveckling kännetecknar dagens organisationer (Ellström, Fogelberg Eriksson, 

Kock & Wallo, 2016: 56). Det kan därav antas att tankar som härrör från tjänsteperspektivet 

medför nya utmaningar med ledarskap.  

 

1.1 Problemdiskussion  
 

Forskning om ledarskap i offentlig verksamhet utifrån ett tjänsteperspektiv tycks vara sparsam 

och utgör grunden till varför intresset för studien väckts. Det råder inga tveksamheter om att 

det finns olika uppfattningar om ledarskap som begrepp och fenomen. Alvesson, Jonsson, 

Sveningsson & Wenglén (2015: 9) menar att det förekommer normativa och ibland 

motsägelsefulla föreställningar om ledarskap vilket gör det problematiskt att infria i 

verksamheter. Även Van Wart (2013: 561) uppmärksammar en sådan problematik med 

utgångspunkt i offentliga verksamheter där olika ledarskapsteorier florerar och orsakar 

bristande konsensus. Den offentliga sektorn tycks idag befinna sig i en brytpunkt där NPM 

bedöms få allt mindre uppmärksamhet och ersättas med ett mer tjänsteorienterat 

förhållningssätt. Quist & Fransson (2014) menar att det kan föreligga viss omedvetenhet om 
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detta pågående skifte vilket antagligen skapar svårigheter och utmaningar för effektivt 

mottagande. Ytterligare är tjänsteorganisationer mångfacetterade och komplexa vilket är 

oförenligt med de föreställningar om rationellt ledarskap som härrör från NPM (ibid., 6-7, 

197).  

 

Forskare inom tjänsteperspektivet menar att anställda är en viktig resurs som interagerar med 

kunder och att de är fundamentala i värdeskapandet (se exempelvis Grönroos, 2015; Skålén, 

2016). Den som leder måste därav stimulera interaktion mellan medborgare och medarbetare. 

Quist & Fransson (2014: 200-202, 205) föreslår ökad samverkan över organisationsgränser 

och talar för en förmåga att koordinera för en mer sammanhållen förvaltning. En 

återkommande trend inom ledarskapsforskning är att det ofta sätts i relation till chefer med 

antagande om att de kan utöva ledarskap oberoende andra individer (se exempelvis Crevani, 

2015: 7). Det kan vara svårt att tillskriva ledarskapet till enbart en individ då dennes kunskap 

inte längre är tillräcklig sett till tjänsteperspektivets grunder. Med andra ord kan det 

ifrågasättas om chefer ensamma kan utöva ledarskap, men vad som går att förmoda är att de 

på ett eller annat sätt berörs. Därav är det betydelsefullt att förstå hur chefer ser på ledarskap 

för att kunna undersöka vilka utmaningar som finns i offentliga tjänsteorganisationer.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med vår studie är att öka kunskapen om de utmaningar som finns med ledarskap i den 

offentliga sektorn, utifrån ett tjänsteperspektiv. Således ämnar studien bidra till ökad 

förståelse för hur chefer relaterar till ledarskap i förhållande till sin yrkesbefattning samt 

väcka intresse för fortsatt forskning. Syftet med studien mynnar ut i följande frågeställning: 

 

 Hur ser chefer på utmaningar med ledarskap i en offentlig tjänsteorganisation? 
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1.3 Disposition 
 

I kapitel 2 presenteras de förhållningssätt, teorier och begrepp som är relevanta för studiens 

syfte och frågeställning. Kapitel 3 redogör för de metoder och tillvägagångssätt som ligger till 

grund för studien samt motiv till varför vi valt dessa. I kapitel 4 behandlas analys som 

kombinerar empiri med teori vilket sedan leder till det avslutande kapitlet. Kapitel 5 inleds 

med slutsatser som besvarar studiens frågeställning följt av diskussion kring syftet, egna 

reflektioner och förslag till vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Följande kapitel kommer redogöra för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

studien vilka senare kommer användas för att förstå och förklara vårt empiriska material. 

Inledningsvis ges en överblick över några av de förändringar den offentliga sektorn varit 

föremål för, detta för att sätta tjänsteperspektivet i kontext. Därefter redovisas olika 

förhållningssätt inom ledarskap och slutligen behandlas ledarskap i relation till offentliga 

tjänsteverksamheter.  

 

2.1 En brytpunkt 
 

Begreppet New Public Management myntades av Christopher Hood i syfte att förklara de 

internationella reformförsök som genomfördes i slutet på 1900-talet inom den offentliga 

sektorn (Karlsson, 2017: 27). Övergripande kan NPM förstås som ett paraplybegrepp för de 

förändringar som präglat den offentliga sektorn (Quist & Fransson, 2014: 19). Många forskare 

är eniga om att NPM infördes som ett verktyg för att förklara och strukturera vetenskapliga 

diskussioner av moderna förändringar avseende organisering och styrning (se exempelvis 

Almqvist, 2006: 11; Karlsson, 2017: 13). NPM uppkom som svar på den ineffektiva byråkrati 

som var utmärkande för den offentliga sektorn, istället förespråkades nyliberala idéer om att 

offentliga verksamheter skulle inta en mer marknadsorienterad riktning (se exempelvis Hood, 

1991).  

 

Karlsson (2017) belyser NPM ur svensk kontext och beskriver hur den offentliga sektorn 

erfordrade omorganisering för mer effektiv resursanvändning. Författaren uttrycker sig på 

följande vis om behovet av NPM “en växande välfärd i kombination med en oförmåga att 

finansiera den på ett hållbart sätt” (ibid., 60). Strävan var att efterlikna den privata sektorns 

organisering och styrningssätt för att uppnå effektivitet avseende att prestera högre med 

förhållandevis färre resurser. NPM förespråkar således ett ökat beslutsutrymme på operativ 

nivå, resultatorientering och minskad regelstyrning (ibid., 15-16, 38, 41). Almqvist (2006: 15, 

28) framhäver ett rationellt ledarskap som framträdande i detta sammanhang där 

målformulering, mätbarhet och styrning betonas. 
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2.1.1 Varulogiken kontra tjänstelogiken  
 

Varulogiken har under 1900-talet präglat forskning om marknadsföring och organisation men 

även näringsliv och offentlig förvaltning (Skålén, 2016: 9) Logiken tar utgångspunkt i att 

värde skapas internt i organisationer där varor och tjänster får ökat värde ju närmre slutet av 

produktionsprocessen de kommer. Enligt varulogiken är värde detsamma som det pris 

marknaden fastställer för varan eller tjänsten och när kunden sedan köper varan förstörs 

värdet genom användning. Kunder anses därav inte delta eller bidra i den värdeskapande 

processen av den anledning att de ses som värdeförstörare (ibid., 10-11). Under senare år har 

ett konkurrerande perspektiv fått fäste, tjänstelogiken, vilket innebär ett skifte i synen på 

värdeskapandet (Quist & Fransson, 2014: 7). Tjänstelogiken är ett teoretiskt fält inom 

kunskapsområdet Service Management och Skålén (2016: 11) menar att tjänstelogiken 

stämmer bättre överens med vår samtid.  

 

Stephen Vargo & Robert Lusch är två välciterade forskare inom tjänsteforskningen som för 

lite mer än ett decennium sedan publicerade en banbrytande artikel om den tjänstedominanta 

logiken, som svar på de brister som ansågs finnas inom den varudominanta logiken (Quist & 

Fransson, 2014: 104). Vargo & Lusch (2004: 7) belyser betydelsen av den nya logiken med 

utgångspunkt i den utveckling som gjorts inom marknadsföring där fokus skiftat från 

varudistribution till utbytesprocess med kunden i fokus. Skålén (2016) tar utgångspunkt i 

Vargo & Luschs forskning och skiljer på logikerna och dess antagande om värdeskapande. En 

utmärkande distinktion logikerna emellan är att tjänstelogiken förutsätter att värde samskapas 

och möjliggörs i interaktionen mellan kunden och organisationen (ibid., 11-12).  

 

Fokus har med andra ord flyttats från hur tjänster och varor produceras till det värde som 

genereras i användningen. Organisationens syfte är att förse kunder med värdeerbjudande då 

det är kunden som avgör värdet (se exempelvis Vargo & Lusch, 2004; Lusch & Vargo, 2006, 

2015). Skålén (2016: 13) menar dock att värdeskapandet inte är så enkelriktat som föregående 

författare antyder utan att även kunden kan skapa värde för organisationen på olika sätt. 

Tjänsteforskningen är ett tämligen outforskat område med få bidrag till offentlig förvaltning 

(Quist & Fransson, 2014: 104). Forskarna menar att tanken bakom tjänster i offentliga 

verksamheter ofta bygger på resonemang med inflytande från varulogiken, det skapar i sin tur 

problem vid medborgarmöten eftersom de mänskliga aspekterna nedtonas (ibid., 6, 102, 106).  
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En framträdande forskare inom området är Osborne (2017) som argumenterar för en 

tjänstelogik anpassad till offentliga förvaltning och menar att det finns skillnader mellan 

tjänsteorganisationer i den privata och offentliga sektorn. En central skillnad är att offentliga 

sektorn till största del är skattefinansierad och till för medborgarna, som enligt författaren kan 

tvinga hantera så kallade ofrivilliga kunder. Detta till skillnad från den privata sektorn som är 

vinstdrivande och livnär sig på huvudsakligen frivilliga kunder. Det förändrar dynamiken i 

värdeskapandet och ifrågasätter viljan att skapa värde i den offentliga sektorn (ibid., 226). 

Inom den anpassade tjänstelogiken förespråkas även ett helhetsperspektiv, där hela 

verksamheten och dess resurser beaktas och är beroende av varandra (se exempelvis Quist & 

Fransson, 2014).  

 

2.2 Jakten på det universella ledarskapet – en överblick 
 

Huruvida ledarskap skiljer sig från chefskap är en omtvistad fråga, Kotter (1990) är en 

författare som skiljer på begreppen men menar att båda behövs och kompletterar varandra. 

Författaren är långt från den första som tagit sig an uppgiften att studera detta 

mångfacetterade ämne. Ledarskapsforskning har sina rön långt tillbaka i tiden, redan under 

1800-talet utvecklades Great Man Theories vilka har följts åt av åtskilliga ledarskapsteorier 

(Schedlitzki & Edwards, 2014: 22). Författarna framhåller hur 1900-talets 

ledarskapsforskning dominerats av ledarskapsegenskaper, -stilar och -kompetenser med 

antagande om att det finns en enskild ledare som kan möjliggöra effektivt ledarskap. Den 

enskilda individen betonas som central i ledarskapet vilket skulle prägla kommande 

ledarskapsforskning under lång tid (ibid., 4). Från år 1990 och framåt utvecklades nya synsätt 

att se på ledarskap som kritik mot föregående perspektiv. Schedlitzki & Edwards (2014: 4) 

belyser hur tidigare perspektiv tenderar romantisera ledaren och framställer följaren som 

passiv. Den senare forskningen hade invändningar mot detta och utvecklade nya synsätt där 

hänsyn till processer och relationella aspekter beaktades samt antagande om att ledarskap 

förutsätter deltagande från fler än enbart en individ (Sveningsson, Alvehus & Alvesson, 2012: 

5). Nutida ledarskapsforskning tycks ta utgångspunkt i inflytande och påverkansprocesser, 

vilket även Alvesson et al. (2015: 47) lyfter fram.  
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2.2.1 Begränsad syn på ledarskap   
 

Stora delar av 1900-talets ledarskapsforskning målar upp ledarskap som någonting storartat 

och gör flerfaldiga försök med att identifiera vad som utmärker en framgångsrik ledare 

(Sveningsson et al., 2012: 5). Jakten på enastående ledarskapsegenskaper fick fäste och teorier 

i samma anda blomstrade, ledarskap ansågs helt enkelt vara svart eller vitt; antingen hade du 

de rätta egenskaperna för att leda eller inte. Ett flertal författare kritiserade dock detta 

individcentrerade synsätt då det inte har påvisats att det finns vetenskapligt stöd för samband 

mellan egenskaper och framgångsrikt ledarskap.  

 

I ett försök att möjligen komplettera ovan ledarskapstolkning utvecklades den stilorienterade 

inriktningen som även den skulle prägla stor del av senare ledarskapsforskning (Schedlitzki & 

Edwards, 2014: 4). Forskare försökte identifiera olika beteende och stilar som skulle hjälpa 

chefer, även kända som ledare, att anpassa sig utefter följarna (Alvesson et al., 2015: 25). Här 

återfinns de flitigt refererade forskarna Hersey & Blanchards (1988) och deras tankar om 

situationsanpassat ledarskap. Författarna menar att ledarskapet är beroende av situationen och 

medarbetarnas mognadsfas i relation till arbetsuppgiften. Ett effektivt ledarskap i denna 

kontext är hur väl ledaren lyckas analysera följarnas situation och därefter anpassa sitt 

beteende (ibid., 169, 198-200). Wright (2017: 29) är en samtida författare som berör 

situationsanpassat ledarskap fast med något vidareutvecklade ståndpunkter, men antagandet 

om att ledaren är i centrum råder fortfarande. Ledarskapet tycks alltså vara beroende av hur 

väl ledaren lyckas anpassa sig till sina följare och frånser från att övriga parter kan ha 

inverkan på ledarskapet.  

 

2.2.2 Vidgad syn på ledarskap 
 

Från år 1990 och framåt utvecklades nya synsätt att se på ledarskap där den sociala delen 

betonades (Schedlitzki & Edwards, 2014: 4). Forskare ville nedtona den personfixering där 

ledarskapet avgjordes av ledarens kvaliteter (Sveningsson et al., 2012: 5). En bredare syn på 

ledarskap uppmuntrar ett mer demokratiskt förhållningssätt på arbetsplatsen och en mer 

deltagande syn. Ledaren anses heller inte lika överlägsen följarna som i den tidigare perioden 

(ibid., 2, 5-6). Detta utvecklade synsätt kan ses föredra vardagliga ting som centrala för 

ledarskapet såsom kommunikation medarbetare och ledare emellan, som i slutändan skapar 

motivation och vägledning.  
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Uppfattningar av ledarskap som tagit stor del i senare forskning är bland annat coachande och 

kommunikativt ledarskap (se exempelvis Hilmarsson 2016; Lager; 2017). Lager (2017) är en 

författare som anammat det senare synsättet och försöker identifiera hur chefer kan förbättras 

genom kommunikativa aspekter. Att vägleda och delegera ansvar till medarbetarna, kunna 

motivera beslut, finnas tillgänglig och skapa förutsättningar för meningsskapande är ett 

axplock av vad som karaktäriserar en kommunikativ ledare. En viktig förutsättning är att 

involvera medarbetarna och låta dem medverka vid beslutsfattande. Orsaken till 

kommunikativ efterfråga grundar sig i att förändringstakten i samhället har ökat och medfört 

ett allt mer komplext arbetsliv där medarbetarnas kompetenser blir av stor vikt. Det resulterar 

i att kommunikativa ledare även behöver vara coachande då deras enskilda kunskap inte är 

tillräckliga i dagens organisationer (ibid., 16-18, 24-25, 49). Det leder oss in på 

nästkommande forskningsområde; coachande ledarskap. 

 

Coachande ledarskap är ett aktuellt forskningsområde, med släktdrag från det stilorienterade, 

där chefer agerar coach och lägger tyngdpunkt på utveckling och delaktighet (Alvesson et al., 

2015: 29, 33). Att coacha medarbetarna till självständighet och ansvar genom delaktighet ser 

Hilmarsson (2016: 28) som centralt i coachande ledarskap. Denna typ av ledarskapsstil 

associeras med informationssamhället som växte fram under slutet av 1900-talet som satte 

press på organisationer att förändras i takt med samhället (Alvesson et al., 2015: 33). Ellinger 

& Bostrom (1999) behandlar coachande ledarskap och menar att det finns olika beteende för 

hur chefer uppmuntrar medarbetare att ta större ansvar angående beslutsfattande. Detta genom 

att exempelvis fungera vägledande, agera stöttande, skapa förutsättningar, ge konstruktiv 

feedback och avstå från att förse medarbetarna med direkta svar (ibid., 759, 761-762). 

Coachande ledarskap tar alltså utgångspunkt i de mer sociala aspekterna men antar 

fortfarande att det kan utövas och styras utifrån enskilda individer - cheferna. Alvesson et al. 

(2015) framhåller att ovan synsätt har varit omtyckt bland svenska chefer under de senaste två 

årtiondena. Författarna ifrågasätter dock förhållningssättet då det handlar om medarbetarnas 

deltagande att identifiera chefernas önskemål snarare än ett ömsesidigt utbyte (ibid., 95-96).  

 

Vad som framkommer utifrån ovan är alltså att kommunikativt och coachande ledarskap inte 

skiljer sig avsevärt från varandra. Båda förhållningssätten antar att chefer per automatik 

tilldelas en ledande roll och kan agera effektiv ledare genom vissa färdigheter. Möjligen är 

perspektiven inte så långt från 1900-talets forskning trots allt. Det är i enlighet med Alvesson 

et al. (2015) som framhåller att det inte enbart är de tidigare ledarskapssynsätten som 
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reproducerar normativa föreställningar av ledarskap utan att det även pågår i de senare (ibid., 

9-10). Istället kan ett mer avdramatiserat förhållningssätt föredras vilket kommer att 

presenteras härnäst.  

 

2.3 Avdramatiserade förhållningssätt   
 

Forskare har försökt nyansera ledarskap och dess innebörd, Sveningsson et al. (2012) är några 

av dessa. Författarna föreslår att forskning bör fortlöpa utan att inta normativa föreställningar 

då det råder missuppfattningar om ledarskap som kan ställa till det för bland annat chefer 

(ibid., 1). Redan under 1980-talet kritiserades det individcentrerade ledarskapet av Meindl, 

Ehrlich & Dukerich (1985: 96) som menar att ledare inte bör hållas ensamma ansvariga över 

organisationen och behandla övriga aktörer som inaktiva. Ett genomgående problem i 

forskningen är just denna ledarcentrism som lovordar ledaren vilket skapar en överdrivenhet 

och idealisering av vad en ledare är och bör uppfylla som inte alltid går att uppnå 

(Sveningsson et al., 2012: 2, 6). Ledarskap är i deras mening snarare en social process där 

tolkningar av vad som sägs och görs är avgörande (ibid., 5). Även Crevani (2015) är en 

samtida forskare som kritiserar såväl 1900-talets traditionella tankar såväl som de mer 

moderna. Ledarskap kan istället förstås som ett fenomen som uppstår i interaktioner och 

författaren förespråkar även ett ökat fokus på det som uppnås socialt snarare än vad enskilda 

individer åstadkommer (ibid., 2, 5).  

 

Crevani (2015) går så långt och ifrågasätter själva existensen av ledarskap. Sveningsson et al. 

(2012: 21) betvivlar om det ledarskap som vanligtvis framställs verkligen existerar. Det råder 

alltså inga tvivel om att det finns oenigheter om vad ledarskap är och hur det uppstår. 

Tufvesson (2017: 9) framhåller hur det i över 100 år har forskats om önskvärda beteende hos 

chefer och ledare men ifrågasätter innehållets relevans i förhållande till vår samtid. 

Författaren lyfter istället fram ett förhållandevis nytt forskningsområde som fått allt större 

uppmärksamhet under senare tid: medarbetarskap. 

   

Medarbetarskap uppkom enligt Tufvesson (2017: 9-11) på grund av förändringar i arbetslivet 

såsom decentralisering och en mer involverande syn på ledarskapet. Velten, Tengblad & 

Heggen (2017) menar att medarbetarskap har fått gehör inom offentlig sektor på senare tid 

och att det i dagens samhälle ställs ökade krav på en förmåga att utnyttja och utveckla 

medarbetarnas kompetens. Medarbetarskap stärker medarbetarnas roll och innebär kortfattat 
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en förmåga att ta ansvar över arbetsuppgifter och relationer (ibid., 15, 53). Tufvesson (2017) 

framhåller att chefernas uppgift är att tillhandahålla förutsättningar för att möjliggöra aktiva 

medarbetare. För att lyckas som chef krävs motivering och engagemang snarare än hård 

styrning och kontroll (ibid., 107). Sandahl, Falkenström & Knorring (2010: 107) menar att 

ledarskap och medarbetarskap är två sidor av samma mynt och att de är ömsesidigt beroende 

av varandra.  

 

2.4 Ledarskap i offentliga tjänsteorganisationer  
 

Ellström et al. (2016) är några författare som behandlar ledarskap i offentlig verksamhet och 

menar att vår tid präglas av ständiga organisationsförändringar och medför annorlunda 

arbetssätt för chefer och ett förändrat ledarskap. Författarna framhåller dock hur forskning om 

detta tycks vara begränsad (ibid., 71, 163). Chapman, Getha-Taylor, Holmes, Jacobson, 

Morse & Sowa (2015: 113) är ytterligare några av de författare som understryker hur 

forskning om ledarskap i offentliga verksamheter är bristfällig, såväl teoretisk som empirisk. 

Författarna menar att det behövs en mer sammanhängande bild av vad som kännetecknar 

offentligt ledarskap (ibid., 113). 

 

Villoria & Iglesias (2011) menar dock att det är väsentligt att skilja på ledarskap i offentliga 

och privata verksamheter då organisationerna styrs olika och att det därav inte går att 

fastställa generella ledarskapsteorier (ibid., 177, 186). Möjligtvis beror det på bristen av 

forskning inom området. Även Holmberg & Henning (2003: 20) belyser hur villkoren för 

ledarskap i offentlig sektor kan skilja sig från den privata sektorn. Van Wart (2013) menar hur 

ledarskapet i den offentliga sektorn ändras i samma takt som omvärlden och att det ständigt 

måste omtolkas. Det medför att ledare i offentlig verksamhet tampas med osäkerhet kring 

vilka teorier om ledarskap som är mest lämpade. Författaren tydliggör även att ledarskap är 

socialt konstruerat och kan överföras individer emellan (ibid., 561-562). Även Ospina (2017) 

kritiserar det individcentrerade synsättet på ledarskap som är förankrat i NPM. Framväxten av 

ett mer tjänsteorienterat förhållningssätt i offentlig sektor betonar förhållandet mellan 

organisation och medborgare samt medför ett ledarskap av social karaktär (ibid., 275-277). 
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2.5 Teoretisk sammanfattning 
 

Den teoretiska referensramen fungerar som ett verktyg för att kunna förstå och förklara 

empirin. Följaktligen möjliggör det att vi kan uppnå studiens syfte och besvara 

frågeställningen som återigen lyder: Hur ser chefer på utmaningar med ledarskap i en 

offentlig tjänsteorganisation? Befintlig forskning om ledarskap i offentlig sektor frånser från 

den tjänstelogik som fått allt större uppmärksamhet i dagens samhälle, vilket har medfört 

svårigheter att finna teori som behandlar detta. Av den anledning kan uppbyggnaden av 

teorikapitlet upplevas något osammanhängande. Vi kommer med hjälp av vår teoretiska 

referensram försöka identifiera hur chefer i en offentlig tjänsteorganisation relaterar till 

ledarskap i förhållande till sin yrkesbefattning, i ett försök att integrera områdena.  
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3. Metod 
 

Nedan följer en redogörelse och argumentation för det tillvägagångssätt som ligger till grund 

för studien. Först presenteras val av metod och ansats, därefter görs en sammanställning av 

hur vi gått tillväga vid urval och empiriinsamling. Slutligen beskrivs hur vi bearbetat 

materialet och samlat in litteraturen följt av de principer och kriterier vi tillämpat i studien. 

 

3.1 Forskningsstrategi 
 

Vi valde att undersöka hur chefer ser på utmaningar med ledarskap i en offentlig 

tjänsteorganisation, detta eftersom vi var intresserade av att undersöka ledarskap utifrån ett 

tjänsteperspektiv. Det tycks finnas begränsad forskning inom Service Management som berör 

ledarskap i offentliga organisationer i förhållande till tjänstelogiken, vilket utgör ännu ett 

argument för vårt val. För att kunna besvara vår fråga har vi intervjuat tio stycken chefer på 

olika nivåer i en större kommun i Sverige. Valet av tio stycken chefer inom samma 

organisation grundades i att vi ville undersöka om det fanns en enhetlig bild om deras 

uppfattningar avseende utmaningar med ledarskap. Vidare valde vi att enbart inta chefers 

perspektiv för att avgränsa oss inom detta relativt outforskade område. 

 

3.1.1 Kvalitativ metod 
 

Vår studie har tagit utgångspunkt i en kvalitativ undersökningsmetod med djupintervjuer för 

att kunna uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen. En kvalitativ 

undersökningsmetod utgår enligt Bryman (2011: 340) från ord snarare än kvantifiering av 

empirin. Fördelar med kvalitativ metod är att individens uppfattningar centreras och 

möjliggör detaljrika skildringar av undersökningen, vilket stämmer överens med Alvesson & 

Deetz (2000: 71). Kritik som riktas mot metoden är att resultaten i större grad präglas av 

forskarens subjektiva uppfattningar och att det sällan går att generalisera till andra 

sammanhang eller populationer. Däremot kan det generaliseras till teori (Bryman, 2011: 368-

369). Således går det att lära sig något om det generella genom att studera det enskilda 

(Denscombe, 2000: 41). Möjligtvis kan studien frambringa betydelsefulla bidrag till liknande 

verksamheter i andra kommuner. Valet av kvalitativ metod grundar sig i att vi ämnade 

undersöka enskilda individers uppfattningar, detta i samklang med Alvehus (2013: 22) som 

menar att kvalitativ metod lämpar sig för tolkande forskning och utvidgar forskarens synsätt 

på verkligheten. Alvesson & Deetz (2000) hävdar att kvalitativa undersökningar genereras 
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från intervjupersonens subjektiva verklighet som dessutom påverkas av intervjusituationen 

och därför inte kan standardiseras (ibid., 83, 85).  

 

Motsatsen till kvalitativ metod är kvantitativ metod som baseras på kvantifierbar empiridata 

och lämpar sig när mätbarhet och frekvens efterfrågas (Bryman, 2011: 150-151). Fördelar 

med den senare metoden är att resultaten kan, exempelvis via enkäter, mätas och generaliseras 

i godtycklig grad (Trost & Hultåker, 2016: 22). Författarna menar att en kvantitativ metod 

ofta anses mer tillförlitlig och riktig än en kvalitativ (ibid., 18). En mer objektiv uppfattning 

kan med andra ord uppnås via ett kvantitativt tillvägagångssätt. En begränsning med metoden 

kan dock vara att den sociala verkligheten uppfattas som statisk och att individen hamnar i 

skymundan (Bryman, 2011: 171-172). Då vårt huvudsakliga syfte var att få tillgång till 

individers uppfattningar fann vi valet av kvalitativt tillvägagångssätt lämpligt.  

 

3.1.2 Val av ansats 
 

Eftersom vi var intresserade av att ta del av respondenternas tankegångar tog studien 

utgångspunkt ur en hermeneutisk epistemologi som enligt Bryman (2011: 507) lägger tonvikt 

på forskarens förståelse för individens verklighetsuppfattning. Studien utgick även från en 

konstruktionistisk ansats ur ett ontologiskt perspektiv. En sådan ståndpunkt antar att 

verkligheten är socialt konstruerad och samskapas individer emellan (Bryman, 2011: 341).  

 

Studien har vidare utgått från en abduktiv ansats som enligt Alvehus (2013: 109) innebär en 

kombination av deduktiv och induktiv ansats. Valet grundar sig i att vi varken ville eller 

kunde låta teorin eller empirin leda undersökningen. Det stämmer överens med en abduktiv 

ansats eftersom en sådan, enligt Alvehus (2013), baseras på att teori- och empiriinsamlingen 

sker analogt och i växelverkan med varandra. En abduktiv ansats skiljer sig från en deduktiv, 

där teorin leder empirin och en induktiv där empirin styr slutsatserna (ibid., 109). Eftersom 

intervjuerna ägde rum vid olika tidpunkter genererades nya teorier, som kompletterades med 

de befintliga, vilket fördjupade vår analys och gav upphov till nya synsätt. Ytterligare ett 

argument för vårt val är det som Kvale & Brinkman (2014: 240) menar om att abduktiv ansats 

lämpar sig när forskare vill få uppfattningar om individers föreställningar om saker och ting. 
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3.2 Studieobjekt och urval 
 

Studien har utgått från ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011) är vanligt inom 

kvalitativ forskning. Ett sådant urval är av strategisk karaktär och syftar till att skapa 

överensstämmelse mellan deltagare och forskningsfrågor (ibid., 350, 392). För att få åtkomst 

till empiriskt material gjordes ett utskick via mejl till organisationer vi fann relevanta för 

studiens syfte och frågeställning. Därefter gjordes ett val baserat på de som återkopplade och 

visade intresse. Eftersom vi var intresserade av att studera ledarskap ur ett tjänsteperspektiv i 

en offentlig organisation var Helsingborgs stad ett lämpligt val, detta eftersom de tycks vara i 

framkant både när det gäller ledarskap och service (Helsingborgs stad, 2018). Vi fick sedan 

tillgång till en kontaktperson som i sin tur hjälpte oss att få kontakt med individer utifrån 

kriteriet chefsbefattning. Bryman (2011) skriver att vid ett målinriktat urval har forskaren ofta 

kriterier i linje med sitt forskningsmål som avgör vilka deltagare som är intressanta (ibid., 

392). Nedan följer en tabell med intervjupersonernas yrkesbefattning, antal år i nuvarande 

tjänst, antal medarbetare per chef, intervjutid, datum- och plats för intervjun. 

 

 

Tabell 1. Översikt av respondenterna. 

 

 

Befattning 
Antal 

år i 

rollen 

Antal 

medarbetare 

per chef 

Intervjutid 

(antal 

minuter) 

Datum för 

intervju 
Plats för 

intervju 

Avdelningsdirektör (AD) 2.5 9 80 2018-03-12 Konferensrum 

Teamchef (TC) 2.5 3 68 2018-03-16 Konferensrum 

Enhetschef 1 (EC1) 1 50 67 2018-04-03 Mötesrum 

Inköpschef (IC) 2 18 55 2018-04-04 Mötesrum 

Enhetschef 2 (EC2) 15 75 47 2018-04-09 Kontorsrum 

Administrativ direktör (AD2) 1,5 430 54 2018-04-11 Kontorsrum 

Avdelningschef (AC) 10 7 72 2018-04-11 Mötesrum 

Enhetschef 3 (EC3) 7 9 59 2018-04-13 Konferensrum 

HR-chef (HRC) 13 7 63 2018-04-16 Mötesrum 

Verksamhetschef (VC) 1 14 74 2018-04-16 Mötesrum 
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Intervjupersonerna bestod av tio stycken chefer på olika nivåer inom olika förvaltningar i 

Helsingborgs stad och samtliga intervjuer ägde rum i Helsingborg. Cheferna har även olika 

förutsättningar, såsom utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet, vilket anses positivt och ger 

möjlighet till bredare perspektiv för vår studie. Ett aktivt val från vår sida var att anonymisera 

och benämna cheferna vid yrkesbefattning. Valet grundar sig i att vi ville åt chefers 

uppfattningar inom Helsingborgs stad, oberoende demografiska variabler etcetera. Följande 

kommer vi att benämna cheferna vid yrkesbefattning i löpande text och vid förkortning efter 

citat, enligt Tabell 1. 

 

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer  
 

För insamlandet av empirin valdes kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer går ut på att 

försöka tolka den intervjuade och bidrar med detaljrikt material som nås genom tydligt 

formulerade frågor (Trost, 2010: 7, 23). Valet grundar sig i att studien avser utgå från 

individers uppfattningar för att kunna besvara frågeställningen. Vi tillämpade 

semistrukturerade intervjuer med hjälp av en på förhand utformad intervjuguide,  

enligt Bilaga 1. Semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman (2011) ett mer löst strukturerat 

tillvägagångssätt än exempelvis strukturerade intervjuer där frågorna standardiseras och följs 

uppifrån och ned (ibid., 206). Frågorna i intervjuguiden fungerade som hjälpmedel under 

intervjuerna. Trost (2010: 19, 21) beskriver att standardiserade intervjuer ofta används för 

kvantitativa studier och sällan förekommer vid kvalitativa studier, vilket därav inte lämpas för 

vår studie.  

 

Respondenterna intervjuades separat för att undvika att de skulle påverkas av varandra. Det 

stämmer överens med vad Trost (2010: 46) menar kan ske vid gruppintervjuer. Intervjuerna 

valdes även att utföras vid olika tillfällen för att ha möjlighet att ändra intervjuguiden vid 

behov. För att säkerställa att återgiven information är korrekt har samtliga intervjuer spelats in 

och transkriberats, vilket Bryman (2011: 428) menar är viktigt. För att inte gå miste om 

empiri spelades intervjuerna in på två olika enheter. Två av intervjuerna genomfördes i tidigt 

skede innan fullständig uppsatsidé var färdigställd, vilket kan ses som en svaghet då fler 

frågor tillkom i efterhand. För att material inte skulle gå förlorat kompletterades 

empiriinsamlingen med tillkommande frågor via mejl avseende dessa två intervjuer.  
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3.2.2 Bearbetning av material 
 

För att möjliggöra en gedigen analys transkriberades materialet som vi samlade in vid 

intervjuerna. I våra transkriberingar har vi valt att ta bort något som Bryman (2011) benämner 

verbala tics, detta för att få bättre flyt i citaten. Verbala tics är ord eller ljud som individer 

omedvetet säger såsom “öh” eller “liksom” och som vid skildring i skrift kan få 

intervjupersonen att låta obegåvad (ibid., 431). Cohen, Manion & Morrison (2007: 365, 367) 

menar dock att det kan ses som en miss att utesluta faktorer från datainsamlingen eftersom det 

kan bidra till bortfall. Däremot har vi varit noga med att lyssna på vad som sades och hur det 

sades i det vi valt att citera för att säkerställa trovärdighet. 

 

Utefter intervjuer och transkriberingar bearbetades det empiriska materialet i enlighet med 

den metod Rennstam & Wästerfors (2015: 12, 181) presenterar. Författarna menar att forskare 

ofta måste hantera tre problem när de arbetar med kvalitativt material. Det första är 

kaosproblemet vilket kan lösas genom att sortera materialet för att få bättre ordning och 

överblick. Med det i beaktning så lästes transkriberingarna igenom för att sedan sorteras och 

tematiseras, detta gjordes genom att koda empirin i olika färger för att kunna uppmärksamma 

återkommande teman. Silverman (2013: 443) menar att kodning innebär en indelning av 

empirin i teoretiska kategorier för att underlätta analysen. Det är genom identifiering av 

kategorier i det empiriska materialet som rubrikerna i analysen genererats, vilka är: 

Helsingborgs stad, Ledarskap har många fäder, Ledarskap med stil och Ledarskap som något 

mer.  

 

Det andra problemet är enligt Rennstam & Wästerfors (2015) representationsproblemet vilket 

innebär att allt insamlat material inte kan återges i studien. En lösning på detta problem är att 

reducera för att skapa en behändig representation av materialet (ibid., 12, 181). För att hantera 

problemet gjordes en reducering i syfte att avgränsa materialet till det som ansågs relevant för 

att besvara frågeställningen och för att få en mer djupgående analys. Det sista problemet 

benämns i samklang med Rennstam & Wästerfors (2015) som auktoritetsproblemet, det vill 

säga svårigheten att hävda sig gentemot andra forskare. Att argumentera med eller mot andra 

forskare inom samma forskningsområde kan lösa detta problem (ibid., 12, 181). Slutligen 

satte vi alltså empiri i relation till teori för att undersöka vad studien kunde bidra till. 
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3.3 Insamling av litteratur  
 

Genom att utforska befintlig forskning fick vi en djupare inblick inom det valda området och 

kännedom om vad som hade undersökts sedan tidigare. Enligt Bryman (2011: 97–98) utgör 

existerande teorier en grund för tolkning och stöd för egna betraktelsesätt och argument. 

Saunders, Lewis och Thornhill (2007: 246) menar att sekundärdata är detsamma som den 

information andra forskare samlat in till liknande ändamål i ett tidigare skede. För att bygga 

vår teoretiska referensram har vi vid insamling av sekundärdata delvis utgått från Lovisa som 

är Lunds universitets bibliotekskatalog, där vi främst sökt litteratur inom tjänste- och 

ledarskapsforskningen. Vi har även använt oss av databasen LUBsearch där vetenskapliga 

artiklar inhämtas inom forskningsfält såsom Public Administration och Service Management. 

Centrala begrepp i sökningarna har varit New Public Management, varulogik, tjänstelogik och 

ledarskap. Vidare har sökningen gjorts på både svenska och engelska för att få bredare träffar 

och för att inte gå miste om relevant data. De mest centrala teorierna i studien kretsar kring 

ledarskap och tjänstelogiken, däremot kan det vara värt att poängtera att några av dem är 

daterade till 1900-talet. Vi ser dock att de fortfarande är av intresse i samhället och därav 

väsentliga för vår studie. 

 

3.4 Etiska principer 
 

Studien har utgått från de fyra etiska principer som Bryman (2011) benämner 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet berör forskarens ansvar att informera deltagarna om deras frivillighet att 

delta och rättighet att hoppa av. Forskaren ska även redogöra för undersökningens syfte och 

dess moment. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över sin 

medverkan och ge samtycke för sitt deltagande. Konfidentialitetskravet handlar om att 

personuppgifter ska behandlas med konfidentialitet och bevaras utom räckhåll för obehöriga. 

De uppgifter som samlas in om deltagarna får endast användas för forskningens ändamål, i 

enlighet med den sista principen som är nyttjandekravet (ibid., 131-132). De etiska 

principerna presenterades i samband med intervjuerna då intervjupersonerna blev underrättade 

om dess innebörd och gav sitt medgivande. 
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3.5 Tillförlitlighet och giltighet  
 

För att skapa transparens och öka tillförlitligheten för studien har kriterier för kvalitativ 

undersökningsmetod följts. Bryman (2011: 354) framhåller trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera som fyra delkriterier av tillförlitlighet i 

en kvalitativ studie. För att andra individer ska acceptera forskarens resultat är trovärdighet 

viktigt. Trovärdighet av resultat kan skapas genom att forskaren rapporterar resultaten till 

involverade respondenter så att de kan bekräfta att forskaren har rätt uppfattning, vilket ofta 

benämns respondentvalidering. För att säkerställa trovärdighet lät vi samtliga deltagare ta del 

av analysen innan slutlig inlämning för att vi skulle få möjlighet att revidera eventuella 

feltolkningar vid behov. Det andra kriteriet är enligt Bryman (2011: 355) överförbarhet och 

handlar om hur pass överförbara resultaten är till andra miljöer. Överförbarhet inom kvalitativ 

forskning kan uppnås genom täta eller fylliga beskrivningar i studien. Detta kriterium har 

beaktats då vi genomgående försökt göra så utförliga redogörelser som möjligt. 

 

Pålitlighet innebär att forskaren ska uppge en fullständig skildring av forskningsprocessens 

alla faser, detta för att andra ska kunna bedöma undersökningens pålitlighet (Bryman 2011: 

355). För att se till pålitligheten har vi, gentemot deltagarna och även i framställningen av 

studien, varit transparenta när det gäller processens faser. För att kunna styrka och konfirmera 

resultaten menar Bryman (2011: 355) att det är viktigt att forskaren försöker vara objektiv och 

säkerställa att personliga värderingar inte påverkar studien. Vidare menar Denscombe (2000: 

282) att det kan vara väsentligt att bedöma validitet i kvalitativa undersökningar; om resultatet 

fångar det studien avser. Även om det kan betraktas som omöjligt att inta en objektiv position 

och återge exakta beskrivningar har vi strävat efter ett opartiskt förhållningssätt och aktivt 

ifrågasatt vår förförståelse när vi tolkat empirin. 
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4. Analys 
 

I detta kapitel kommer empiri analyseras med hjälp av teori. Citat kommer användas för att 

illustrera de mönster som identifierats i relation till studiens syfte och frågeställning som är: 

Hur ser chefer på utmaningar med ledarskap i en offentlig tjänsteorganisation? Analysen 

består av fyra olika delar där den första kommer att redogöra för chefernas uppfattningar av 

Helsingborgs stad som tjänsteorganisation. Därefter presenteras chefernas definition av 

ledarskap följt av de olika förhållningssätt inom ledarskap som deras synsätt kan hänföras 

till. Avslutningsvis behandlas medarbetarskap. Strukturen är konstruerad på detta vis för att 

inledningsvis ge en överblick av organisationen som tjänsteorienterad vilket sedan kopplas 

samman med chefernas uppfattningar om ledarskap. Sammansättningen grundas även i viljan 

att vara konsekventa med studiens uppbyggnad i övrigt. 

 

4.1 Helsingborgs stad   
 

Inledningsvis förs en diskussion om chefernas syn på serviceutvecklingen följt av tankar om 

vad det innebär för organisationen. Denna introducerande del är ett första steg mot att 

identifiera chefernas utgångsläge i denna utveckling och vidare hjälpa till att besvara 

frågeställningen. 

 

4.1.1 En offentlig organisation utifrån ett tjänsteperspektiv  
 

Vad som går att skönja utifrån intervjuerna är att det finns skillnader från att vara aktiv i 

offentlig gentemot privat sektor. Avdelningsdirektören berättar att “ /---/ Politiker beslutar vad 

vi ska göra, sen vi som tjänstepersoner bestämmer hur och ser till att hålla den skiljelinjen  

/---/ ”. Det kan liknas vid de skillnader Granberg (2016: 13) framhåller såvida att ledare i 

offentlig sektor måste svara till politikers önskemål och sedan omvandla deras vilja till 

någonting önskvärt för medborgarna.  

 

Vid frågor om organisationen och serviceutvecklingen går det att urskilja att cheferna talar i 

termer av tjänstelogiken och cirkulerar kring idéer om samarbete och värdeskapande. 

Inköpschefen menar att organisationen har ett leveransintresse gentemot medborgarna och 

aktivt arbetar med nytänkt, där misstag ska tillåtas. Utifrån intervjuerna framkommer det även 

att Helsingborg stad är en hierarkiskt uppbyggd organisation men med tankar och mönster 

som karaktäriserar en platt verksamhet. Det är någonting som avdelningsdirektören klargör 
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med att “Den är hierarkisk om man ritar upp den, såklart /---/ ”, men hen menar samtidigt att 

“/---/ I tanke och sinne är den platt /---/ ”. Chefen tillägger även att långa beslutsvägar hör till 

ett äldre tankesätt som inte längre eftersträvas i deras organisation. Inköpschefen menar att 

organisationen strävar efter att ta tillvara på medarbetarna kompetens genom delegering och 

ökad grad av ansvar “ /---/ Man har nog mer tidigare varit mer hierarkiskt styrd, men det har 

blivit mer delegerat för det finns mycket kreativitet hos medarbetarna /---/ ”. Van Wart (2013) 

beskriver hur det sedan 1980-talet, i samband med NPM, har varit minskad tonvikt på 

hierarkisk styrning och ett ökat fokus på decentralisering, där samarbete utgör en förutsättning 

för detta. Författaren menar även att det är viktigt att uppmuntra kreativitet i offentliga 

organisationer som präglas av ständiga förändringar (ibid., 555-556). Det verkar som att 

kortare beslutsvägar och samverkan inom organisationen förespråkas framför långtgående 

beslutsvägar med begränsat handlingsutrymme. Cheferna bekräftar att medarbetarna har stora 

befogenheter att fatta beslut, men att vissa frågor måste gå via dem. Karlsson (2017: 38-39) 

påpekar att handlingsfrihet är en av de reformer som infördes inom NPM där syftet var att öka 

beslutsutrymme på operativ nivå. Att tilldela medarbetarna befogenheter är även något som 

värdesätts utifrån ett tjänsteperspektiv (Skålén, 2016: 41).  

 

Vid senare frågor om serviceutvecklingen kan det identifieras vad som menas med ett 

tjänsteorienterat tankesätt. Samtliga respondenter är övertygande om att service har fått ökad 

betydelse i samhället och att det medför utmaningar för deras organisation och ledarskapet. 

Avdelningsdirektören talar om förändringar och införande av nya termer där hen menar att  

“ /---/ Där har ju skett en rätt stor förändring på förhållandevis kort tid. Alltså stöd, service 

och samarbete /---/ ” och att “ /---/ det är nya begrepp och förhållningssätt som ska sätta sig 

och det tar jättelång tid /---/ ”. Här nämns samarbete, som Van Wart (2013) påpekar är en 

förutsättning för ett plattare styrningssätt. Att den offentliga sektorn har reformerats är även 

något som Quist & Fransson (2014: 99) intygar då författarna bekräftar hur den har förändrats 

i hög hastighet under senare år och behandlar nya frågor såsom medborgaren som resurs. 

Även Ospina (2017: 277) betonar hur relationen mellan medborgare och offentliga 

verksamheter har blivit av större betydelse i samband med ökat fokus på service. Ytterligare 

aspekter i tjänstelogiken är något som inköpschefen lyfter: 
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/---/ jag märker även i avtal att allt från bemötandet, inte bara tjänsten man köper. 

Det är mycket runt omkring. Att man har mer behov av att… kring tjänsten, alltså 

upplevelse. Det är viktigare nu. Sen är ju medborgarna, har inte lika lätt att flytta på 

sig som en kund i privata näringslivet, då måste man byta kommun. Så det är ju 

svårare för… och det tänket måste vi bort från i kommunerna för det tror jag är 

käpphästen till varför vi inte är ännu bättre på det. Vi är lite, ska inte säga lata, men 

vi tänker att det blir bra. Medborgarna kommer ju kunna göra sin tjänst och så tror 

vi att det ska vara på visst sätt. (IC) 

 

Inköpschefens beskrivning av serviceutvecklingen skiljer sig från den varudominanta logiken, 

där värdet ligger i varorna och separeras från kunden (Lusch & Vargo, 2015: 124). 

Inköpschefen placerar kunden i centrum för värdeskapandet och framför alltså tankar som kan 

liknas vid tjänstelogiken. Chefen tycks även anamma tron om att värdeskapandet är 

upplevelsebaserat, vilket även Lusch & Vargo gör (se exempelvis 2004, 2015). Utifrån citaten 

framkommer dock en utmaning som kan ses i linje med Osborne (2017) som menar att det 

finns skillnader mellan den privata och den offentliga sektorn. Författaren påstår att 

skillnaderna förändrar dynamiken i värdeskapandet och ifrågasätter viljan att skapa värde i 

den offentliga sektorn (ibid., 226). Utifrån citatet kan det tolkas som att inköpschefen menar 

det som författaren pekar på - att det är en utmaning att engagera sig i att skapa värde för 

medborgarna eftersom de befinner sig under andra omständigheter än den privata sektorn. 

 

4.1.2 Bortom det rationella tankesättet  
 

I samband med frågor rörande servicemötet menar avdelningschefen “ /---/ Att möta individer 

utifrån deras behov, det är ju en självklarhet /---/ ”, vilket tyder på en medvetenhet om 

medborgarens betydelse. Ytterligare är chefens resonemang i enlighet med en central 

utgångspunkt i tjänstelogiken som enligt Lusch & Vargo (2015: 124) handlar om att betrakta 

varje kund som unik och anpassa tjänsten därefter. Även den administrativa direktören talar 

om medborgarens betydelse och hur synen i organisationen har utvecklats: 

 

/---/ Vi har ju tidigare haft ett perspektiv: vi vet och vi talar om. Men att just få det 

här brukarinflytandet eller kundinflytandet att… ja men vad är det egentligen man 

behöver? Och det är ju en ganska stor omställning - att ja, se på saker och ting 

utifrån och in istället. (AD2) 

 

I ovan citat framkommer det att den administrativa direktören är medveten om medborgarnas 

centrala betydelse och framhåller hur de aktivt arbetar med sådana frågor. Almqvist (2006: 

17) menar att det har skett en förändring, där styrning i offentlig sektor under senare tid 

betonar kvalitetsaspekter, snarare än enbart produktionsinriktade aspekter.  
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Enhetschef 1 påpekar också det och förklarar på liknande sätt att “ /---/ Vi lyssnar väldigt 

mycket på vad invånaren tycker, det är ju primärt, hur de tycker saker /---/ ”. Senare under 

intervjun tillägger hen “ /---/ Sen har vi, jag, alltid ett utifrån och in perspektiv. Kundfokus”. 

Med andra ord åsidosätts tankar om att de ensamma vet bäst, snarare sker värdeskapandet 

integrerat med medborgarna vilket är ytterligare tecken på tjänsteorientering. Cheferna tycks 

alltså värdesätta medborgarnas åsikter och gå mot ett ökat medborgarfokus, även kallat 

kundfokus. Ett rationellt ledarskap som exempelvis Quist & Fransson (2014: 197) behandlar, 

där mätbarhet och styrning är centralt, kan därav vara svårt att följa eftersom det baseras på 

internt fokus. Det kan följaktligen anses stå i konflikt med kundfokus där ett externt fokus 

anses viktigt. Avdelningsdirektören betonar ytterligare faktorer som även kan indikera ett 

mjukare ledarskap än det rationella: 

 

/---/ Ska vi gå hit eller dit? Vad tycker du som kan det här bättre än vad jag kan? /---/ . 

Okej vad skulle du välja?” Då tar vi det! /---/ . När då medarbetaren kan förklarar 

varför X är bättre än Y så kör vi på det. Jag tror på dig och litar på dig och jag har 

ingen aning. (AD) 

 

Avdelningsdirektören menar att det inte enbart är hen som har bäst kunskap i beslutsfattande, 

vilket Lusch & Vargo (2015) påpekar är en central utgångspunkt i tjänstelogiken. Författarna 

menar att ingen enskild individ har alla de resurser som krävs för att möjliggöra 

värdeskapande på grund av det komplexa nätverk som krävs. Det behövs exempelvis olika 

mänskliga resurser och kompetenser eftersom de är kontextbaserade och anpassas utefter 

efterfrågan (ibid., 109, 173). Avdelningsdirektören visar på just denna medvetenhet som 

Lusch & Vargo (2015) beskriver om resursanvändning. Genom att låta medarbetaren få 

besluta, med sin specialistkompetens, görs troligtvis bättre beslut som genererar högre värde 

för medborgarna. Teamchefen lyfter liknande aspekter vid beskrivning av hur hennes syn på 

ledarskap har förändrats:  

 

/---/ Jag hade ju stått där med auktoritet och pekat med hela handen och utövat min 

makt. Så hade ju dem kanske sagt upp sig helt. Det hade blivit dem eller jag. Så min 

egen syn på ledarskap och chefskap har såklart förändrats att jag tror ju inte längre på 

det /---/ . (TC) 

 

Chefens tankar om ledarskap kan ytterligare vara en antydan om en förskjutning mot ett 

mindre rationellt ledarskap. Vid frågor om chefernas ledarskap kan påverka medborgarnas 

upplevda värde svarade exempelvis enhetschef 2 att “Lite grann att jag har goda medarbetare, 

som får till det goda mötet. Så är det ju det som spelar roll. Sedan, mitt ledarskap avgör hur de 
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mår, hur de möter kund”. Chefen intar alltså en ståndpunkt att hens ledarskap har inverkan i 

hur medarbetarna möjliggör service med kunderna. Även enhetschef 1 påpekar vikten av 

frontlinjepersonalen vid frågor rörande ledarskapets relation till medborgarnas upplevelse  

“ /---/ Jag tror också på det här med närvarande ledarskapet, att det är superviktigt ute när man 

har en första linjen-support /---/ ”. Skålén (2016) påpekar att det är viktigt att se till 

personalens kunskaper och färdigheter vid värdeskapandet eftersom frontpersonalen sitter i en 

förmånlig sits och har god insikt i såväl kundernas önskemål som organisationens 

förutsättningar. De kan därav samskapa värde med kunden (ibid., 41). Det är någonting som 

cheferna framhåller, följaktligen kan medarbetarna utgöra en viktig del i den värdeskapande 

processen. Vid frågor om påverkansaspekter i ledarskapet uppkom tänkvärda reflektioner, 

inköpschefen framhäver en av dessa: 

 

/---/ I den här sektorn är det ju väldigt enkelt att bli uthängd i media. Och dem kan, mitt 

namn har varit och florerat i någon artikel för ett tag sedan. Hur lätt som helst kan de 

göra att mitt rykte är helt förstört, oavsett om jag gjort rätt eller fel och så lever alla 

chefer i den offentliga förvaltningen. Man kan bli uthängd när som, det gäller att va 

väldigt försiktig med hur man agerar /---/ . (IC) 

 

Inköpschefens resonemang stämmer överens med det Villoria & Iglesias (2011: 186) uppger 

om skillnader i ledarskap mellan den privata och offentliga sektorn. Holmberg & Henning 

(2003: 20) påpekar att ledarskap i offentlig sektor i högre grad kan ifrågasättas, diskuteras och 

kritiseras. I den offentliga sektorn finns även högre krav på transparens, rättvisa och 

likabehandling än i privat sektor, vilket Villoria & Iglesias (2011: 181) behandlar. Med andra 

ord kan det kräva en viss försiktighet för chefer och ledare i offentliga verksamheter då de 

ständigt är övervakade av olika parter som intresserar sig för deras agenda (se exempelvis 

Holmberg & Henning, 2003: 112). Att befinna sig i ovanstående sits är någonting ytterligare 

som cheferna belyser. Teamchefen menar att “ /---/ Det är ett klurigt uppdrag att både jobba 

för sin egna och andras skull, det är dubbelkommando och vi klarar inte alltid det /---/ ”. Det 

kan alltså vara utmanande att vara chef i offentlig verksamhet då många blickar riktas mot dig 

och då det kan finnas många önskemål att uppfylla. 
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4.2 Ledarskap har många fäder  
 

Nedan följer chefernas uppfattningar om ledarskapets definition och tankar om hur de sätter 

ledarskap i relation till sin yrkesbefattning. Denna del är väsentlig för att identifiera hur 

cheferna förhåller sig till ledarskap, vilket är ett led i att kunna besvara studiens 

frågeställning. 

 

4.2.1 Definitionssvårigheter  
 

Vid frågor om ledarskap och chefskap går det urskilja att samtliga chefer någon gång under 

intervjun sätter ledarskap i relation till sin yrkesbefattning, exempelvis avdelningsdirektören 

som menar  “ /---/ att man hela tiden kan träna sitt ledarskap att det blir bättre”. Flertalet av 

cheferna skiljer på chefskap och ledarskap där det tidigare kan förknippas med ord som 

beslutsfattande, struktur och samordning medan ledarskap kan associeras med ord som 

samförstånd, förtroende och vägledning. Det belyser exempelvis HR-chefen som menar att 

“Jag skulle säga att chefskap är mer rikta med hela handen. Ledarskap är mer att få folk att 

förstå, man sätter ett mål /---/ “. Vidare säger hen “Jag tror man behöver båda /---/ ”. Chefen 

lägger med andra ord betoning på vad som kan anses som hårda och mjuka värden och menar 

att både ledarskap och chefskap behövs.  

 

Även den administrativa direktörens resonemang kan exemplifiera hårda och mjuka värden då 

hen menar att chefskap är “ /---/ lite mer fyrkantigt och strukturerat /---/ ” medan 

“Ledarskapet handlar ju mer om andra värden… att du kan engagera människor… /---/ också 

ett förtroende tycker jag att det handlar mycket om i ledarskapet. Att man har andras 

förtroende”. Chefernas definition av begreppen kan hänföras till Kotters (2001) förklaring av 

vad som menas med chefskap och ledarskap, där det tidigare handlar om planering, 

organisering och problemlösning. Ledarskap tar snarare utgångspunkt i att visa riktning, skapa 

motivation och kommunicera mål (ibid., 86-87). Kotters definition kan även användas för att 

förstå de uppfattningar om ledarskap som enhetschef 1 anger: 

 

Det är ju den kanske mer mjukare delen. Där man lite granna hittar samspelet med 

medarbetarna och tittar på ”hur kan man få medarbetarna att växa?”, genom att vilja gå 

i den riktningen som verksamheten ska är det ju egentligen. Få ihop de två delarna där, 

det är ledarskapet. (EC1) 
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Ovan citat indikerar alltså att det tycks vara chefen som ansvarar över att få sina medarbetare 

att gå i en viss riktning. Kotter (2001: 87) menar som sagt att det är av stor vikt att kunna 

producera riktning i ledarskapet, vilket även enhetschef 2 resonerar kring: 

 

/---/ jag måste ha bestämt ett mål, men jag behöver kanske inte tala om... Jag talar om 

att ”jag tänker oss att vi ska dit”, men jag behöver kanske inte berätta allt, utan det 

handlar om att vara lite smidig så att medarbetarna samtidigt inte vet om att jag lotsar 

dem dit. (EC2) 

 

Enhetschef 2 kan likt enhetschef 1 förmodas ha ansvar över att vägleda sina medarbetare, en 

intressant aspekt är dock att ledarskapet antas ske näst intill oförmärkt. Vad som kan upplevas 

som motsägelsefullt är dock det som enhetschef 2 menar om att “ /---/ lita på självständiga 

medarbetare. Att släppa kontrollbehovet, för det funkar inte /---/. ”. Å ena sidan förespråkar 

chefen kontrollen att vägleda, å andra sidan resonerar hen kring självständighet och förmåga 

att släppa kontrollen. Det kan då vara ovisst med vad som faktiskt menas.  

 

En chef som utmärker sig och lyfter en intressant definition är avdelningschefen som menar 

att chefskap är “ /---/ lite föråldrad definition /---/ ” och anger ledarskap som “ /---/ när jag kan 

leda mina medarbetare på ett sådant sätt att jag i stort sett avvecklar mig själv”. Samtidigt 

menar hen att “ /---/ Jag vill gärna leda, jag vill inte chefa”. Alvesson et al. (2015: 15) menar 

att chefer kan inneha normativa föreställningar om ledarskap i relation till sin yrkesroll då 

ledarskapsforskare under lång tid tenderat skönmåla detta fenomen. Möjligtvis vill 

avdelningschefen avdramatisera sin egen roll i ledarskapet men vad som menas med att leda 

snarare än att chefa är svårt att avgöra. En alltför positiv bild av chefer, som utför ledarskap 

genom förändring och motivering, kanske snarare är vilseledande då det möjligtvis kan handla 

om mer vardagliga praktiker (se exempelvis Sveningsson et al., 2012). En chef som kritiserar 

allt för stort ledarskapsfokus är teamchefen som menar att: 

 

 /---/ Jag har svårt att se när man pratar om chefskap att “vi ska inte ha någon som är 

chef, vi ska ha en ledare”. Men vad är det? Varför säger man så? Och varför är bilden 

av att man som chef är någon som pekar med hela handen och stänger in sig på sitt 

rum? (TC)  

 

Chefen ifrågasätter även om det faktiskt finns någon distinktion begreppen emellan: 

 

Jag vet ju att man gör det i sammanhang och en chef fattar beslut, leder och fördelar 

arbetet samt sätter lön. Lägger kanske de hårda bitarna där och ledarskap handlar om 

det mjuka men det går väl inte att skilja på det? (TC) 
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Teamchefen tycks ha uppfattningen om att det i allmänhet görs en distinktion men menar 

samtidigt att det inte går att skilja på begreppen och att ledarskap och chefskapet integreras. 

Vidare under intervjun berättar hen att ledarskap kan ske oberoende titel och att “ /---/ det har 

med personlighet att göra”. På frågan om hen själv utövar ledarskap svarar hen ja och att det 

är den som tar ansvar för att gå framåt som utövar ledarskap. På grund av chefens olika 

resonemang av ledarskap försvårar det förståelsen av vad som faktiskt menas. Vad som dock 

kan förstås utifrån samtliga intervjuer är att cheferna lägger värde i att vägleda medarbetarna, 

ytterligare ett exempel är HR-chefen som försöker få sina medarbetare att växa. Kotter (2001) 

beskriver hur ledarens funktion just är att vägleda och få med anhängarna att vilja gå i viss 

riktning. Författaren menar också att chefskap och ledarskap är komplement till varandra och 

att båda är nödvändiga i en turbulent organisationsmiljö (ibid., 85, 87), vilket även flertalet av 

cheferna gör.  

 

Utifrån intervjuerna framkommer det att chefernas definitioner av ledarskap kan ses som 

någonting svårfångat som inte direkt går att konkretisera. Det är även något som Schedlitzki 

& Edwards (2014: 3) behandlar och menar att det ännu inte finns någon universell definition 

av begreppet. Alvesson et al. (2015: 16-17) belyser just denna komplexitet och fastställer att 

mycket ledarskapsforskning kretsar kring påverkansprocesser; du som ledare påverkar någon 

påverkningsbar. Det kan ses i samklang med cheferna som talar om vägledning där du som 

ledare vägleder dina medarbetare att gå i viss riktning. En utmärkande chef som dock 

frikopplar ledarskap från sin befattning och betonar den sociala biten är verksamhetschefen 

som beskriver ledarskap som “Det är att vi tillsammans gör någonting som leder oss framåt  

/---/. Tillsammans leder vi oss framåt till någonting som är bra”. Chefen menar även att 

ledarskapet kan växelvis verka individer emellan. Verksamhetschefens tankegångar kan 

liknas vid Crevani (2015) som ifrågasätter ledarskapets framställning som en självklarhet i 

chefskapet. Författaren menar även att ledarskapet består av sociala pågående samspel som 

skapar riktning (ibid., 7). Det är något som kan skönjas i verksamhetschefens beskrivning av 

ledarskap som någonting gemensamt.  

 

Vad som hittills går att konstatera är att flertalet chefer anser att ledarskap ingår i deras roll, 

förutom verksamhetschefen som i detta sammanhang finner ledarskap som någonting 

kollektivt. Utmaningar som kan skönjas utifrån ovan är en förmåga att inta ett objektivt 

förhållningssätt och kunna skapa förståelse samt främja samverkan. De utmaningarna är i linje 
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med vad som karaktäriserar nutida ledarskap (Ellström et al., 2016: 163). Tjänstelogiken 

förutsätter mänsklig kunskap och kompetens för att leverera värde gentemot kunden, således 

blir medarbetarna en viktig resurs (se exempelvis Lusch & Vargo, 2015: 173). Ellström et al. 

(2016: 163) framhåller även att nutida ledarskap lägger vikt vid medarbetarna, vilket är 

någonting som kommer att vidareutvecklas i nästkommande del.  

 

4.3 Ledarskap med stil  
 

Nedan berörs chefernas uppfattningar om ledarskap där de inkluderar medarbetare i viss mån. 

Först framhålls åsikter som är i enlighet med ett situationsanpassat ledarskap, därefter belyses 

tankar som har likheter med det kommunikativa ledarskapet och slutligen presenteras idéer 

som kan kopplas till ett coachande ledarskap. 

 

4.3.1 Ledarskap som skiftar  
 

I samtliga intervjuer finns det inslag av ett ledarskap som anpassas utefter situation och behov 

när cheferna besvarar frågor kring idealiskt ledarskap och ledarskap i relation till andra 

variabler i sin roll. Avdelningschefen redogör för sin syn på ledarskap i förhållande till olika 

situationer: 

   

Om man säger såhär, ledarskapet måste alltid anpassas. Alltid. /---/. Det handlar ju 

faktiskt om att möta varje individ där den befinner sig och försöka att motivera och 

visa på goda exempel men även då, när det behövs, att vara tydlig med att ”det här är 

inte okej” och att förklara varför och sätta liksom gräns där. Så för mig, absolut är det 

viktigt att anpassa utifrån individ och utifrån verksamhet eller uppdrag. (AC) 

  

Avdelningschefen tycks alltså utgå från att ledarskapet är något som behövs anpassas till både 

situationer och individer. Enhetschef 2 verkar vara inne på samma spår och uttrycker sig på 

följande sätt ” /---/ det handlar också om att läsa av… på vilka grupper och medarbetare, och 

var de befinner sig /---/ ”. Senare under intervjun svarar hen vid en fråga om idealiskt 

ledarskap “ /---/ Att man inte har en ”så här leder jag, det gör jag alltid” punkt slut. Nä. Men 

utan att man faktiskt är anpassningsbar”. Det kan tolkas som att enhetschef 2, precis som 

avdelningschefen, korrigerar ledarskapet utefter medarbetarna. Den administrativa direktören, 

inköpschefen, enhetschef 1 och avdelningsdirektören är andra chefer som betonar ett 

ledarskap som anpassas efter medarbetarnas behov och menar att det kan variera i olika 

kontexter. Den senare chefen säger “ /---/ Vid en viss situation kan ett visst ledarskap vara det 

mest ideala men inte i en annan /---/ ”. Chefernas uppfattningar om ledarskap kan förstås med 
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hjälp av det Hersey & Blanchard (1988) benämner situationsanpassat ledarskap. Författarna 

hävdar att chefer måste ha en förmåga att diagnostisera varierande behov hos sina 

medarbetare och att det inte finns ett bästa sätt att leda på utan att ledarskapet måste justeras 

utifrån situation (ibid., 169).  

 

Avdelningschefen och teamchefen är två chefer som lägger extra vikt vid gruppers 

utvecklingsfas när de beskriver ledarskap. Även här finns likheter med situationsanpassat 

ledarskap då Hersey & Blanchard (1988) beskriver att ledarskapsstilen måste anpassas till den 

mognadsfas grupper befinner sig i relaterat till arbetsuppgiften (ibid., 199-200). Enhetschef 3, 

i likhet med HR-chefen, talar också i termer av situationsanpassat ledarskap men menar även 

att ledarskap begränsas till vissa grupper medan andra grupper har ett större behov av 

chefskap. Enhetschef 3 beskriver det på följande sätt: 

  

/---/ Lite beroende på vad man har för grupper att jobba med… i vissa fall är ledarskapet 

viktigare… det vill säga… någon som verkligen går med lansen där framme. Och i andra 

grupper är chefskapet viktigare. Det där är ju viktigt vid rekryteringar – att man har rätt 

person. Även om båda behövs, men i lite olika utsträckning beroende på vad det är för 

uppdrag och vad det är för grupp att jobba med. (EC3) 

  

Citatet ovan visar hur enhetschef 3 skiljer på begreppen och dess funktion vilket även Kotter 

(1990) gör. Författaren menar att skillnader mellan funktionerna kan medföra konflikter och 

därav är det viktigt att de är i harmoni för att organisationen ska blomstra. För att lyckas krävs 

det att organisationen ser till och anpassar sig efter medarbetarnas förändrade behov (ibid., 7). 

Ovan chefer tycks värdesätta ett ledarskap som anpassas efter situationen men även utefter 

medarbetares unika behov. Att se till enskilda individers behov är i linje med tjänstelogiken 

där Skålén (2016: 13) lyfter betydelsen av individanpassning för att värde ska skapas. 

Däremot kan det ses som en utmaning i detta sammanhang eftersom tjänstelogiken förutsätter 

ömsesidigt utbyte vilket ovan chefer tycks förbise. Verksamhetschefen är den enda chefen 

som ställer sig kritisk till ett situationsanpassat ledarskap och förespråkar istället ett 

personanpassat ledarskap, hen säger:  

 

/---/ Jag tror mer på ett personanpassat ledarskap än situationsanpassat ledarskap. /---/. 

Och det förutsätter på något sätt att jag har någon typ av relation och någon typ av 

kännedom om dig för att kunna leda på ett så bra sätt som möjligt /---/. (VC) 

 

Verksamhetschefen tycks lägga stor vikt vid relationer i ledarskapet, medarbetare och chefer 

emellan. Det kan förstås med hjälp av Wright (2017) som vidareutvecklar det 
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situationsanpassade ledarskapet och framhäver den relationella delen. Författaren betonar 

kommunikation, i synnerhet dialog, i relationen mellan ledare och följare för att främja 

förtroende och ömsesidig förståelse i ledarskapet (ibid., 29-30). Betydelsen av 

kommunikation är något som framkommer som centralt i en del intervjuer vilket presenteras 

härnäst.  

 

4.3.2 Ledarskap som dialog  
 

Vid diskussion om kommunikationens roll framgår det att några chefer framhäver dess 

betydelse som något centralt, teamchefen är en av dem: 

  

/---/ kommunikation betyder ju dialog. Det är två stycken som ska vara med. Och har vi 

inte informerat eller ger inte möjlighet till att ta del av information eller kunskap, 

kompetens eller vart vi ska så finns det ingen chans att kommunikation ska uppstå. Jag 

tror att medarbetaren ligger efter. /---/. (TC) 

  

I citatet antyder teamchefen att kommunikation involverar två parter. Det är dock otydligt om 

hen menar att kommunikationen är ömsesidig, detta eftersom hen inledningsvis understryker 

dialog men i fortsättningen tycks påstå att det är cheferna som initierar kommunikationen. 

Vidare verkar det som att chefen får tillgång till information innan medarbetarna vilket 

troligtvis medför att kommunikation är viktigt för att generera spridning av nyheter och 

dylikt. Lager (2017: 138) menar att relevant information måste nå ut till medarbetare för att 

organisationen ska kunna fungera och att det kräver tydlig informationsspridning. Det kan 

dock vara svårt att veta vad för information som faktiskt är relevant, vilket är något som 

avdelningsdirektören uppmärksammar vid frågor om missförstånd hen och medarbetare 

emellan: 

  

/---/ Om jag utgår från att den jag kommunicerar med har samma bakgrund, samma 

bagage i allt, då kommer det ske missförstånd. Det är ju det att som chef och ledare så 

måste man anpassa sitt budskap för att vara säker på att det når fram. (AD) 

  

Avdelningsdirektören menar troligtvis att det är hens ansvar som chef eller ledare att 

möjliggöra en framgångsrik kommunikation. Ovan chefers tankar kan förklaras med hjälp av 

det kommunikativa ledarskap som Lager (2017) beskriver. Precis som teamchefen nämner 

menar också Lager (2017) att kommunikation involverar två parter. Författaren hänvisar till 

chefer och ledare samt menar att deras ledarskap ska ta utgångspunkt i kommunikation med 

anställda (ibid., 12), vilket tycks stämma överens med avdelningsdirektörens förklaring. 
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Vidare menar Lager (2017) att det ska ske i dialog med medarbetarna (ibid., 14). Det väcker 

funderingar huruvida avdelningsdirektören ser ledarskapet som enkelriktat eller inte. På 

frågan om hur inköpschefen utövar ledarskap svarar hen: 

  

Va tydlig! Jag kommunicerar, nu har vi infomöte här varje vecka. Försöker vara väldigt 

kommunikativ om allt som händer, visa att jag också gör misstag som alla andra. Jag… 

är tillgänglig. /---/ jag är ändå den som de tycker i många lägen måste stå upp för vår 

enhet. Visa dem att jag håller rodret, de vill se mig ute och prata för de vill också 

förknippas med något bra. /---/ . (IC) 

  

Som citatet visar tycks inköpschefen värdera kommunikation och tillgänglighet i sitt 

ledarskap vilket stämmer överens med det kommunikativa beteende Lager (2017) beskriver. 

Författaren menar också att det finns en gängse bild om att ledaren ska vara tillgänglig och 

företräda organisationen på ett representativt sätt (ibid., 25, 33). I enlighet med citatet ovan 

kan det vara ytterligare en likhet med kommunikativt ledarskap som inköpschefen återger. 

Vidare uttrycker hen att kommunikation är svårt och att både för mycket och för lite 

information kan bli felaktigt. Hen tror också att kommunikation kommer bli än mer centralt 

framöver. Att arbeta med kommunikation är enligt Lager (2017: 27) utmanande men centralt 

eftersom det ofta är avgörande för chefers legitimitet. I ett samhälle som präglas av 

komplexitet och ständiga förändringar menar författaren att kommunikation utgör kärnan i ett 

gott ledarskap (ibid., 12). Möjligtvis kan inköpschefens resonemang om kommunikation och 

ledarskap liknas vid det Van Wart (2013: 554) framhåller om att ledarskap och 

kommunikation är tätt sammankopplade. Enhetschef 1, enhetschef 3 och enhetschef 2 är 

ytterligare tre chefer som menar att kommunikation fyller en viktig funktion varav den senare 

chefen säger ”Superviktig! Superviktig! Kommunikation och dialog är A och O, hela tiden”. 

Den administrativa direktören, i sin tur, beskriver ledarskap på följande sätt: 

  

/---/ att du kan engagera människor, att de känner att… tycker någon att man är en bra 

ledare så blir man inspirerad och känner ett engagemang ”Ah, ja men henne vill jag 

gärna vara nära” /---/. (AD2) 

  

Chefen framhäver inspiration och engagemang som utmärkande drag för en bra ledare. Lager 

(2017) konstaterar att ledarens förmåga att inspirera och engagera medarbetarna centralt i 

ledarskapet (ibid., 47-48). Således kan det tänkas att den administrativa direktören använder 

detta som verktyg när hen utövar ledarskap vilket stämmer överens med ett kommunikativt 

ledarskap. En chef som sticker ut från övriga när hen talar om kommunikation i relation till 
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ledarskap och organisationen är verksamhetschefen, detta eftersom hen inkluderar 

medborgaren: 

  

Det är ju liksom kittet, tänker jag. Det är liksom det som är klister som gör att vi 

liksom möts. Absolut. /…/ kommunicerar vi inte med varandra utan vi frontar istället 

så blir det inte bra, framförallt inte för Helsingborgaren. Det kommer aldrig bli bra för 

den som behöver vårt stöd. (VC) 

 

Verksamhetschefen tycks ta utgångspunkt i intern kommunikation vilket även Lager (2017: 

33) gör som prioriterar intern kommunikation framför extern och utgår från att värdeskapande 

organisationer byggs ”inifrån och ut”. Tjänstelogiken, däremot, intar ett mer integrerat 

perspektiv och menar att värdeskapandet samskapas organisationen och kunden emellan 

(Lusch & Vargo, 2015: 45). Något som därför kan tänkas bli en utmaning i detta sammanhang 

kan vara att inkludera externa intressenter i kommunikationen för att inte gå miste om 

helheten, vilket tjänstelogiken förutsätter. Ytterligare utmaningar som kan skymtas utifrån 

ovan analysdel är att sprida information och upprätthålla god kommunikation med 

medarbetarna.  

 

4.3.3 Ledarskap som stöd  
 

Ordet coachande är återkommande vid ett antal tillfällen i några intervjuer när frågor om 

arbetsuppgifter och ledarskap kommer på tal. Vid svar på frågan om hur avdelningsdirektören 

utövar ledarskap svarar hen: 

  

Det är väl egentligen… jag försöker… vad ska man säga? Inte styra så lite som möjligt 

men ändå lägga väldigt mycket både implicit och explicit ansvar på medarbetaren för 

att på det sättet visa att jag tror på dem. /---/ Det är ju en del av det coachande 

ledarskapet /---/. (AD) 

  

Här ger avdelningsdirektören indikation på ett coachande ledarskap där hen tycks delegera 

mycket ansvar till medarbetarna. Ett coachande ledarskap, där chefen coachar underställd, 

syftar till att stödja och underlätta medarbetarnas lärande och utveckling (Alvesson et al., 

2015: 34). Författarna uppger även involvering och delaktighet som viktiga beståndsdelar 

(ibid., 33). Att uppmuntra medarbetare att ta större ansvar är något som Ellinger & Bostrom 

(1999: 758) betraktar som värdefullt i en coachande ledarstil. Hilmarsson (2016: 18) förklarar 

att en central utgångspunkt i detta sammanhang är att utveckla medarbetarna till 

självständighet och ansvar. Följaktligen tycks avdelningsdirektören värdesätta några av de 
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aspekter som förekommer i ett coachande ledarskap. Även inköpschefen är inne på coaching 

när hen definierar ledarskap “Att visa vägen i det stora. Att vara stöttande, bollplank, 

coachande och att lite grann som föräldraskap - måste se och uppmuntra. Åt det hållet”. När 

det gäller att stödja medarbetarnas lärande menar Alvesson et al. (2015: 34) att ledarens 

förmåga att förmedla förväntningar och agera bollplank är två viktiga delar i ett coachande 

ledarskap. Ellinger & Bostrom (1999: 761) framhäver vägledning och stöttning som 

utmärkande beteende i denna ledarstil, sålunda verkar inköpschefens sätt att se på ledarskap 

ha gemensamma nämnare med detta ledarskap. 

  

Avdelningschefen uppger att ett idealiskt ledarskap innehåller coaching, dels i förhållande till 

medarbetarna men även till teamet som sådant. Hen menar att det är viktigt att förstå att 

medarbetarna och dess unika kompetenser tillsammans bidrar till en helhet. Det är också 

något som Ellinger & Bostrom (1999: 761) menar då de berättar att det är viktigt att förmedla 

tydliga mål för att medarbetarna ska förstå sin del i helheten. Av den anledning tycks även 

avdelningschefen ha vissa inslag av ett coachande ledarskap. När teamchefen i sin tur berättar 

hur hen utmanar sina medarbetare involverar det diskussion om var de befinner sig och att hen 

sedan coachar utan att komma med svar. Det är ytterligare någonting som Ellinger & Bostrom 

(1999: 758) framhåller som utmärkande för coachande ledare. Därav kan det tolkas som att 

teamchefen också anammar delar av det detta ledarskap. Vid frågan om arbetsuppgifter svarar 

den administrativa direktören: 

  

Ja, det är ganska varierande. Men de som jag är närmsta chef över är ju då de andra 

avdelningscheferna på förvaltningen och där handlar det om att ha kontinuerliga 

avstämningar med dem och vara stöttande och coachande men också, liksom, 

kravställande i deras uppdrag. /---/ . (AD2) 

  

Chefen är alltså ytterligare en som tycks värdera beteende såsom stöttande och coachande i 

sin roll. Å ena sidan finns det likheter med det Alvesson et al. (2015: 34) benämner som 

coachande ledarskap. Å andra sidan kan beskrivningen också förklaras med hjälp av Kotters 

(1990: 4) definition av chefskap där författaren bland annat lyfter fram etablering och 

uppföljning av krav. Det kan av den anledning ses som något otydligt om hen talar om 

chefskap, ledarskap eller en kombination. När enhetschef 2 pratar om arbetsuppgifter i sin roll 

svarar hen: 
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Ja, hur ska man förklara det? Jag har ungefär 75 medarbetare som jag har ensamt totalt 

ledningsansvar för och det innebär ju allt ifrån medarbetarsamtal, rehabsamtal… allt. 

/…/. Så det är väl egentligen coach, ledare, som det handlar om. Förutom allt det där 

vanliga, praktiska, dagliga. Med fakturor och ja, ni vet. (EC2) 

  

Citatet ger viss antydan om ett coachande ledarskap men enhetschef 2 väljer även att lyfta 

fram mer alldagliga uppgifter. Sveningsson et al. (2012: 21) anser att en sammansättning av 

mer vardagliga aktiviteter, som håller samman organisationen, kan ses som ett sätt att förstå 

chefers ledarskap. Således kan det tänkas att enhetschef 2 intar ett mer avdramatiserat 

förhållningssätt till ledarskap där hen delvis talar om förmågan att coacha men även 

inkluderar mer praktiska aktiviteter, såsom fakturahantering, i sin chefsroll. Enhetschef 1 

spekulerar om vad som kan tänkas behövas i ett framtida ledarskap, hen säger: 

  

Ja vi pratar om 2000-talets människor, jag vågar knappt tänka på det. 90-talisterna är 

tuffa nog va. /---/ jag tror att man behöver jobba med coachande, kanske mer, inte bara 

coachande med arbetssituationen utan hela livssituationen någonstans. /---/. Så jag tror 

mycket cochande liksom och ganska mycket raka puckar för att man helt enkelt 

behöver dras ner, ”ja men här är verkligheten”. /---/. (EC1) 

  

Enhetschef 1 verkar tro att en coachande ledarstil kommer bli mer aktuell i framtiden. 

Hilmarsson (2016: 16) förklarar att coaching kan vara en effekt av framväxten av 

organisationer som karaktäriseras av mer relationella och emotionella element. De tankar om 

framtida ledarskap som enhetschef 1 uppger tycks således överensstämma med författarens. 

Även Quist & Fransson (2014: 208) trycker på stöd och samarbete chefer och medarbetare 

emellan, detta för att möjliggöra externt värde. Därför kan coachande ledarskap anses inneha 

betydelsefulla bidrag till verksamheter som alltmer präglas av tjänstelogiken. Troligtvis kan 

mer fokus på medborgare bli angeläget, detta eftersom Ospina (2017: 277) menar att 

offentliga organisationer tar utgångspunkt i deras behov. För att sammanställa ovan analysdel 

tycks cheferna språka om medarbetarna, vilket genererar utmaningar som sätts i relation till 

dem. Det coachande ledarskapet involverar flertal utmaningar som cheferna troligtvis behöver 

tackla, ytterligare en utmaning kan vara det som nämndes om att involvera 

utomorganisatoriska parter såsom medborgarna.  
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4.4 Ledarskap som något mer   
 

I den avslutande delen behandlas de chefer vars uppfattningar tycks stämma överens med 

forskning kring medarbetarskap och slutligen lyfts en tanke om ledarskapets existens. Denna 

avslutande analysdel är också ett bidrag till att urskilja utmaningar med ledarskap vilket 

hjälper till att besvara studiens frågeställning. 

 

4.4.1 Mot medarbetare och vidare   
 

Vid diskussion om medarbetare tycks en del chefer instämma om att de har en roll i 

ledarskapet. Avdelningschefen förklarar att hen tror mycket på varje medarbetare samt deras 

potential och uttrycker sig på följande sätt när hen pratar om organisationen: 

  

/---/ Man satsar mycket på ledarskap, man satsar mycket på medarbetarskap. Vårt 

uppdrag som chefer och ledare är ju att jobba med medarbetarskapet, vilket jag tycker 

är oerhört viktigt. /---/ . (AC) 

  

I enlighet med citatet tycks det finnas en medvetenhet om medarbetarskap och 

avdelningschefen verkar betrakta det som en viktig del av chefers arbete. Medarbetarskap 

handlar om medarbetarens förmåga att förhålla sig till arbetsgivaren, arbetskollegorna och 

arbetsuppgifterna (Velten et al., 2017: 13). Tufvesson (2017) anser att chefen har ett ansvar att 

upprätthålla en arbetsmiljö som främjar medarbetarnas engagemang och motivation. Vidare 

ska de visa intresse för medarbetarna, ge dem möjlighet att påverka arbetssituationen och vara 

tydliga med förväntningar och mål (ibid., 107). Såhär svarar HR-chefen på frågan om när 

ledarskap uppstår: 

  

Men det är väl när medarbetarna förstår sitt uppdrag och leder sig själva och tar ansvar. 

Och inte behöver detaljstyrning. Man leder sig själv. (HRC) 

  

I citatet går det att tyda att medarbetarna måste vara underrättade om förväntningar och ta 

ansvar. Velten et al. (2017) framhåller medarbetarens ansvar som ett centralt tema i 

medarbetarskap och påstår att alltför detaljerade riktlinjer kan utgöra hinder för ansvar, 

författarna menar således att ansvarstagande förutsätter handlingsutrymme (ibid., 14). 

Majoriteten av cheferna bekräftar att medarbetarna har stora befogenheter i sina uppdrag 

varav en av dem uttalar sig på följande vis: 
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Det är lite det här – inom ramen kan de göra i stort sett allt. /---/ . Om de håller sig 

inom sin ram, och de överenskommelserna man har, både ekonomiskt och rättsligt… 

Så har det väldigt höga befogenheter måste jag säga. (VC) 

  

Precis som verksamhetschefen antyder så menar Velten et al. (2017: 13) att medarbetarskap 

handlar om att ta ansvar över sina arbetsuppgifter. Tufvesson (2017) uttrycker att det måste 

finnas en balans mellan det ansvar medarbetaren vill och får ta samt att det är upp till chefen 

att tillhandahålla goda förutsättningar (ibid., 13, 107). Även verksamhetschefen tycks peka på 

balans och förutsättningar när hen talar om överenskommelse och ramverk. När 

avdelningsdirektören svarar på frågan om medarbetarna har en roll i ledarskapet berättar hen: 

  

Medarbetarna har ju en jättestor del i om jag som chef och ledare lyckas eller inte. Det 

handlar ju inte bara om huruvida vi når våra mål, det är en del. Skulle medarbetarna 

göra så vi inte når dit vi ska, då är det ju jag som kommer stå som ansvarig för det. Sen 

handlar det också om, vi pratar mycket om hur vi skickliggör varandra. Medarbetarna 

har ju väldigt stor del i att skickliggöra mig som chef och ledare genom att ge mig 

feedback till exempel. /---/ . (AD) 

  

Avdelningsdirektören tycks alltså mena att medarbetarna har en central roll i ledarskapet 

vilket kan tolkas som att medarbetarskap och ledarskap hänger ihop. Det är även någonting 

som Sandahl et al. (2010: 107) menar och påstår att ledarskap och medarbetarskap är 

beroende av varandra. Velten et al. (2017: 18) skriver i liknande termer och hävdar att 

medarbetare och ledare förutsätter varandra. Som ovan citat vittnar tycks många chefer vara 

medvetna om- och sätta ledarskap i relation till medarbetarskap. Medarbetarna har ofta mer 

och bättre information om kunder vilket Skålén (2016: 41) instämmer om och lyfter dess 

centrala betydelse i tjänstelogiken. Därav ligger det troligtvis rätt i tiden att framhäva 

medarbetarens funktion i ledarskapet, vilket är i enlighet med ovan chefer. Velten et al. (2017: 

53) menar att medarbetarskap har fått gehör inom offentlig sektor på senare tid och att det i 

dagens samhälle ställs ökade krav på en förmåga att utnyttja och utveckla medarbetarnas 

kompetens.  

 

Tufvesson (2017: 107) menar dock att det inte går att motivera eller engagera någon annan än 

sig själv, därmed måste medarbetarna själva ha en vilja att bidra. En utmaning kan således 

vara att övertyga medarbetarna att gå i samma riktning, eller som enhetschef 2 uttrycker det 

“Har jag inte medarbetarna med mig, så har jag dem 100 % emot mig”. Enhetschef 2 tycks 

förstå vikten av engagerade medarbetare vilket Velten et al. (2017) påstår är en förutsättning 

för att verksamheten ska fortskrida. Författarna förklarar att organisationers mål är att skapa 
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värde för kunder och anför ansvarsmedvetna medarbetare som något vitalt. Medarbetarskap 

bygger på en förståelse chefer och medarbetare emellan och just pålitlighet är något som 

författarna lyfter som centralt i offentliga verksamheter (ibid., 12, 18). Att basera 

organisationens verksamhet utefter kundens behov och att värdesätta kompetenta medarbetare 

är också något Quist & Fransson (2014: 208) framhäver i tjänstelogiken. Således kan ökat 

fokus på medarbetarna, som ovan chefer tycks värdesätta, vara ett steg i rätt riktning. 

  

Van Wart (2013) belyser avsaknaden av konsekventa ledarskapsteorier för offentliga 

verksamheter vilket leder till att ledare i sådana konstellationer tampas med tvetydighet kring 

vilket ledarskap som lämpar sig bäst eftersom det inte finns någon rådande konsensus (ibid., 

561). En sådan avsaknad är någonting som avdelningschefen belyser när hen menar att “ /---/ 

jag hade ju ibland hoppats på att man kunde vara lite mer tydlig, just när det gäller ledarskap, 

för det hade ju underlättat så mycket”. Avdelningschefen tycks alltså anse att det inte finns 

någon klarhet i vad som menas med ledarskap, möjligtvis kan den inkonsekventa uppfattning 

av fenomenet som florerar i den offentliga verksamheten grundas i brist på forskning (se 

exempelvis Chapman et al., 2015: 113). Vid spekulationer om hur ledarskap kommer att te sig 

i framtiden lyfter inköpschefen en intressant tanke: 

 

/---/ Och det kan bli så att man kanske delar upp det så att det är någon som är 

inspiratör och någon annan har personalansvar ännu mer /---/. Vad vill vi göra? Vad 

vill vi skapa? Jag tror det blir mycket mer sådana figurer. De kanske inte kommer heta 

ledare utan kommer vara något annat begrepp som jag tror kommer finnas på 

arbetsplatser. (IC)  

 

Inköpschefen verkar tro att framtidens ledarskap kommer ikläda sig en ny outfit och 

presentera sig med ett mer uppdaterat namn. Således tycks hen ifrågasätta om framställningen 

av det ledarskap som vanligtvis återges fortfarande kommer vara aktuellt framöver. Det är i 

linje med Sveningsson et al. (2012: 21) som tycks tänka i dessa banor om den rådande 

framställningen av ledarskap. Vad som går att fastställa är att cheferna involverar 

medarbetarna när de talar om ledarskap, därav kan utmaningar som identifierats återigen 

kopplas till medarbetarna. En central utmaning som växt fram utifrån analysdelen är att kunna 

se till- och tro på sina medarbetare. Det är med andra ord ingen unik utmaning för denna 

analysdel utan det har även kunnat kartläggas i andra analysdelar.  
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5. Avslutning  
 

De slutsatser som genererats utefter framställning av teori och empiri kommer inledningsvis 

redovisas där frågeställningen besvaras. Därefter kommer en diskussion att föras kopplat till 

studiens syfte följt av egna reflektioner på en mer övergripande nivå. Avslutningsvis 

presenteras förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Slutsatser  
 

 Hur ser chefer på utmaningar med ledarskap i en offentlig tjänsteorganisation? 

 

Utifrån intervjuerna går det att kartlägga att cheferna är ense om att den offentliga sektorn går 

mot en mer serviceorienterad vardag. Ord som värde, kund, samarbete, helhelstänk och ett 

utifrån-och-in-perspektiv återkommer i intervjuerna vilka också är centrala utifrån ett 

tjänsteperspektiv. Det rationella ledarskap som förknippas med NPM tycks utifrån 

respondenterna ersättas med ett mer involverande, närvarande och lyhört ledarskap. Vad som 

här menas är dock oklart då det råder olika uppfattningar om vad ledarskap faktiskt är. Vid 

en första definition av fenomenet urskiljs tolkningar som antar att ledarskap utövas av en 

enskild individ vilket kan associeras med mer traditionella tankar om ledarskap. Enbart fåtalet 

chefer resonerar kring ledarskap med en mer modern tappning och inkluderar relationella och 

sociala aspekter eller ser det som någonting gemensamt. Någon chef ställer sig även kritisk till 

de föreställningar om ledarskap som råder idag. Cheferna är dock inte konsekventa avseende 

definitionen genomgående i intervjuerna, vilket ytterligare försvårar identifieringen av vad de 

faktiskt menar med ledarskap. Härav går det fastställa att det råder tvetydigheter kring 

ledarskap och att det ibland framställs något motstridigt. 

 

Slutsatserna, i förhållande till frågeställningen, är således att de utmaningar som uppkommer 

med ledarskap i en offentlig tjänsteorganisation ser olika ut beroende på vilken ståndpunkt 

respondenterna intar. Återkommande förhållningssätt inom ledarskap som trots allt går att 

urskilja är situationsanpassat, kommunikativt, coachande och medarbetarskap där samtliga ser 

medarbetaren som en viktig funktion. Utifrån analysen av chefernas tankar blir utmaningar 

med ledarskap följaktligen: att se till såväl medarbetare som medborgare, inta ett opartiskt 

förhållningssätt och främja samverkan. Vidare utmaningar som identifierats är att anpassa sig 

efter medarbetaren och situationen, upprätthålla god kommunikation och agera stöttande.  
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5.2 Diskussion 
 

Syftet med vår studie är att öka kunskapen om de utmaningar som finns med ledarskap i den 

offentliga sektorn, utifrån ett tjänsteperspektiv. Således ämnar studien bidra till ökad 

förståelse för hur chefer relaterar till ledarskap i förhållande till sin yrkesbefattning samt 

väcka intresse för fortsatt forskning.  

 

Baserat på våra slutsatser går det att konstatera att vi uppnått syftet med studien genom att öka 

förståelsen om de utmaningar som finns med ledarskap i den offentliga sektorn, utifrån ett 

tjänsteperspektiv. Vad som har identifierats är att ledarskap är någonting som bestäms 

subjektivt och präglas av enskilda individers uppfattningar. Trots motstridigheter i chefernas 

resonemang om ledarskap tycks samtliga stundtals falla tillbaka till antagandet om att 

ledarskap kan sättas i relation till sin yrkesbefattning. Följaktligen indikerar det att 

individcentrerade synsätt på ledarskap fortfarande tar plats i dagens offentliga 

tjänsteorganisationer. Utmaningar som identifierats utifrån intervjuerna är att se till såväl 

medarbetare som medborgare, inta ett opartiskt förhållningssätt och främja samverkan. Vidare 

utmaningar är att anpassa sig efter medarbetaren och situationen, upprätthålla god 

kommunikation och agera stöttande. Dessa utmaningar kan ses i ljuset av vårt 

serviceorienterade samhälle som kräver samarbete, kontextuell och individuell anpassning, 

informationsspridning och stöttning för att kunna leverera en helhetslösning. Det kan dock 

medföra svårigheter att tillskriva ledarskapet till chefers yrkesbefattning då det kan tänkas 

hämma förutsättningar för helhetslösningar. 

 

I såväl tjänsteperspektivet som i senare ledarskapsforskning betonas interaktioner och 

relationer som essentiella där mänskliga faktorer är betydelsefulla. Därav kan det vara 

tänkvärt att frikoppla ledarskapet från enskilda individer och snarare betrakta det som en 

fristående process vilket inte har en universell lösning. En märkbar trend, som nu tycks 

avvika, är hur organisationsteorier har haft inflytande på ledarskapsforskningen. Det väcker 

funderingar om tjänstelogiken möjligtvis inte lyckats få tillräckligt med fäste i offentlig 

verksamhet. Organisationsteorin NPM har medfört ett rationellt ledarskap, vilket inte längre 

tycks efterfrågas, men som heller inte har en tydlig ersättare.  
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5.3 Egna reflektioner  
 

Utefter slutsatser och diskussion går det att identifiera att ett skifte håller på att genomföras 

där blickarna riktas bort från NPM mot ett mer tjänsteorienterat förhållningssätt. Det leder till 

nya tankemönster som måste implementeras inklusive ett annorlunda förhållningssätt till 

ledarskap. Vad som kan konstateras är att ett behov av en mer entydig bild av ledarskap 

efterfrågas. Ledarskap framställs i såväl forskningen som i det empiriska underlaget som 

något komplext och kontextbundet. Det råder inga tvivel om att normativa föreställningar om 

ledarskap tycks leva kvar i organisationer trots den kritik som riktats mot dess 

individcentrism. På samhällsnivå anses det problematiskt att dessa föreställningar styr 

individers uppfattningar om ledarskap, detta eftersom de tycks bestå av ouppnåeliga ideal som 

i sin tur kan skapa frustration och ha negativ inverkan på individers självkänsla.  

 

Vi menar att det är god tid att förkasta den glorifierade bilden av ledarskap och presentera en 

mer nyanserad och realistisk bild. Däremot bör ledarskapsforskningen inte underskattas då det 

bidragit till viktiga insikter i vad som fungerat mindre bra. Vi menar även att det går att 

urskilja beståndsdelar i forskningen som troligtvis är viktiga att beakta i dagens samhälle, 

såsom stöttning och kommunikation, vilket kan vara en anledning till varför olika teorier 

fortlever. Eftersom samverkan mellan individer är centralt utifrån ett tjänsteperspektiv kan 

tankar om medarbetarnas ökade betydelse vara en antydan om en trend i rätt riktning. I 

offentliga tjänsteorganisationer utgör medborgare en viktig komponent i värdeskapandet, 

därav hade vi önskat ökad betoning på deras betydelse för ledarskapet. Möjligtvis kommer vi i 

framtiden att kunna läsa om ett tjänsteorienterat ledarskap men frågan är om det, likt andra 

ledarskapsteorier, kommer kritiseras och ersättas. Vi menar att ledarskap ska användas med 

viss försiktighet och kanske istället benämnas annorlunda, kanske rent av ersättas med ett 

begrepp som samarbetarskap. Vi menar att samarbetarskap lämpar sig bättre utifrån ett 

tjänsteperspektiv som förutsätter aktivt samarbete och cirkulär integration. Samarbetarskap 

kan heller inte hänföras till enskilda individer utan istället ses som en process av kollektiva 

handlingar som kan tillämpas i såväl privata som i offentliga tjänsteorganisationer. Det kan 

därför vara värt att undersöka detta vidare. 
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5.4 Vidare forskning  
 

Vår studie har utgått från individer med chefsbefattning vilket har haft inverkan på våra 

slutsatser. Vi vill därav föreslå vidare forskning som inkluderar individer utan 

chefsbefattning, detta för att tillföra ytterligare perspektiv som behandlar utmaningar med 

ledarskap i en offentlig tjänsteorganisation. Det hade också varit intressant att vidga 

perspektivet bortom organisationens gränser och även ta hänsyn till medborgarnas 

uppfattningar. En undersökningsmetod som kan rekommenderas och gärna kompletteras med, 

i vidare forskning, är deltagande observation. Möjligtvis kan det bidra med insikter om det 

som uttalas faktiskt stämmer överens med det som utförs. Sammanfattningsvis värderar vi 

samarbetarskap som ett intressant begrepp att beakta i framtida ledarskapsforskning. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  
 

Etiska principer     

 Är det okej för dig att vi spelar in intervjun? 

 Presentera oss, studiens syfte och frågeställning 

 Informationskrav (frivilligheten att delta och rättigheten att hoppa av) 

 Vill du vara anonym eller får vi använda ditt namn? 

 Vad vi kommer använda materialet till     

      

Bakgrund och nuvarande tjänst     

 Hur länge har du varit verksam inom förvaltningen? 

 Vill du berätta lite om dig själv och din nuvarande yrkesbefattning? 

 Vad fick dig att söka dig till din nuvarande tjänst? 

 Vad har du för tidigare utbildning? 

 Var har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 

 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 Kan du beskriva hur en arbetsdag kan se ut för dig? 

 

Organisering och värdeskapande 

 Hur skulle du beskriva Helsingborgs stad som organisation? 

 Finns det något samarbete er förvaltningar emellan?  

-om ja, hur ser samarbetet ut? 

-tycker du det är viktigt att ni samarbetar? 

 Hur ser organisationsstrukturen ut för Helsingborgs stad? 

 Anser du att beslutsfattande sker decentraliserat eller centraliserat?  

 Tror du att synen på den offentliga verksamheten har förändrats under de senaste åren?  

 Anser du att det skett några förändringar i organisationen de senaste åren avseende hur 

ni arbetar? 

-om ja, isåfall vilka och hur? 

 Hur möter ni framtida utmaningar? (omvärlden) 

 Hur involveras medborgarna vid kvalitets- och utvecklingsarbete? 

 Har ni gemensamma värderingar och isåfall vilka?  

 Hur uttrycks era värderingar i organisationen?  
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 Hur bekant är du med Helsingborg stads servicepolicy? 

 Hur menar du att er servicepolicy kommer till uttryck? 

-vad fyller den för funktion? 

 Anser du att service har fått ökad betydelse i dagens samhälle? 

 Hur möjliggör ni god service?  

 Vem avgör vad som är god service?  

 Hur utvecklar ni er service?  

 Hur skulle du säga att Helsingborg stad och ert servicearbete skiljer sig från andra 

kommuners? 

 Vilken roll har medborgarna i värdeskapandet? 

 När menar du att värde uppstår er och medborgarna emellan? 

 Kan ditt sätt att leda påverka användarnas upplevelse av era tjänster? 

 Anser du att användarna har makt att leda/styra ert arbete? 

 Anser du att ni har anammat en del från den privata sektorn i er offentliga 

organisation?  

-om ja, vad? 

 Hur omvandlar ni politikers krav till värde för medborgarna?  

 

Chefskap och ledarskap 

 Vem är din chef? 

 Ser du dig själv som chef och/eller medarbetare? 

 Hur definierar du chefskap?  

 Hur definierar du ledarskap? 

-Anser du att ledarskap och chefskap går hand i hand? 

 Anser du att det är viktigt att ha en god självinsikt för att leda andra?  

-Anser du att du har det? 

 När menar du att ledarskap uppstår?  

 Hur skulle du säga att du utövar ledarskap? 

 Vilka krav tror du dina medarbetare har på ledarskap? (tror du att dina medarbetare 

delar dina uppfattningar om ledarskap) 

 Vad fyller ledarskap för funktion i den offentliga verksamheten? 

 Vad fyller ledarskap för funktion i ert utvecklingsarbete? 
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 Anser du att ledarskapet har förändrats i takt med samhällsutvecklingen?  

-hänger det med i utvecklingen? 

 Vad är idealiskt ledarskap för dig?  

 I vilken mån tror du att medarbetare kan påverka ledarskapet? 

 Skulle du säga att det finns både formella och informella ledare hos er?  

-Om ja, vad skiljer dem åt?  

-Kan informella ledare medföra problem? 

 Skulle du säga att yrkesbefattningen påverkar rollen i ledarskapsprocessen? 

 Hur håller ni er uppdaterade kring ledarskap? 

 Hur tror du att ledarskapet kommer se ut i framtiden? 

 

Medarbetare 

 Hur stort är ditt kontrollspann? 

 Hur ser samarbetet ut mellan dig och dina medarbetare? 

 Vem anser du ansvarar för att upprätthålla en god relation er emellan? 

 Anser du att det är viktigt att vara tillgänglig för dina medarbetare?  

 Hur återkopplar du till dina medarbetare?  

 Hur återkopplar dina medarbetare till dig?  

-Tar du åt dig och jobbar du med feedbacken? 

 Vilka befogenheter har dina medarbetare? 

 Upplever du att befogenheter välkomnas eller möts med motstånd? 

 Hur ser kommunikationen ut på er arbetsplatsen (medarbetare och chefer emellan)? 

 Vad för funktion fyller kommunikationen? 

 Varför går inte era medarbetare kurser i ledarskap? Anser du att de borde? 

 

Avslutande frågor 

 Är något du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

 

 

 

 


