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Sammanfattning 

 

Syftet med examensarbetet är att få en förståelse för hur den tid som enhetschefer (enhetschefer 

inom omsorg och rektorer) ägnar åt administrativt arbete påverkar deras ledarskap. Studien utförs 

på uppdrag av fackförbundet Vision och Lärarförbundet eftersom de menar att enhetscheferna har 

en viktig roll i organisationen.  

 

Tidigare forskning visar att enhetschefer i offentlig förvaltning har en stor administrativ arbetsbörda, 

vilket hindrar dem från att fokusera på sitt ledarskap och ge stöd till medarbetarna. Enhetschefers 

situation är dessutom utsatt, då de måste hantera krav från många olika håll.   

 

I denna studie utfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer på enhetschefer i Göteborgs Stad. Ett 

tidsschema användes också, vilket fungerade som underlag till intervjuerna.  

 

Resultatet analyserades med hjälp av tre MTO-modeller/teorier: Porras och Robertsons modell, 

Cherns principer och Senges systemanalys.  

 

Resultatet av studien visar på att proportionerna mellan administrativt arbete, strategiskt arbete och 

medarbetarstöd inte är optimal, då den stora mängden administrativt arbetet tar för mycket tid från 

cheferna och hindrar dem att utöva ett gott och nära ledarskap.  

Kompetensen för vissa administrativa uppgifter är otillräcklig och ett behov finns av administrativt 

stöd i form av en sekreterare.   

Cheferna har mest problem med IT-system, framförallt Personec.  

Organisationens förutsättningar, såsom begränsade ekonomiska resurser, mål och strategier spelar 

en stor roll i problematiken, då det påverkar chefernas ledarskap.   

Då det administrativa arbetet tar mycket till från cheferna är det tveksamt att ett gott och nära 

ledarskap fullt ut kan utövas, dels för att cheferna inte kan ägna tillräckligt mycket tid åt 

medarbetarna, men även för att deras kompetens för vissa administrativa arbetsuppgifter är 

otillräcklig. 

Förbättringspotential finns, bland annat i form av förändringar av organisatoriska förutsättningar. 

Resultatet i denna studie bekräftar en stor del av resultat från tidigare forskning. 

  



 
 

Abstract 

 
The purpose of this thesis is to achieve an understanding about how time spent on administrative 

tasks influence the leadership of branch heads (branch heads in care and principals). The study is 

carried out on behalf of the unions Vision and Lärarförbundet, since they feel that the branch heads 

have an important role in the organization.  

 

Past research show that branch heads in public administration have a great administrative burden, 

which prevents them from focusing on their leadership and supporting their employees. The branch 

heads are also exposed, since they have to deal with demands from different directions. 

 

Qualitative semi-structured interviews were conducted on branch heads in Gothenburg City. A time 

schedule was also used, which served as a foundation for the interviews.  

 

The results were analyzed with three MTO-models/theories: Porras and Robertsons model, Cherns 

principles and Senge’s system analysis.  

 

The results of the study show that the proportions between administrative work, strategic work and 

support for the employees isn’t optimal, since the large amount of administrative work takes a lot of 

time from the branch heads and prevents them from practicing a good and close leadership. 

The competence for some administrative tasks is insufficient and there is a need for support, in the 

shape of a secretary.   

Managers mostly have problems with IT-systems, especially “Personec”.  

The conditions in the organization, such as limited financial resources, goals and strategies play a big 

role in the complex of problems, since it affects the leadership of the branch heads. 

Since the administrative work takes a lot of time from the branch heads it is doubtful that a good and 

close leadership fully can be practiced, partly because of the fact that the managers can’t dedicate 

enough time for the employees, but also because of their lack of knowledge for certain 

administrative tasks.  

There is some potential of improvement, for example in form of changes of the organizational 

conditions.  

The results of this study confirm a lot of the results achieved from earlier research.  
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1. Inledning  

 

1.1. Bakgrund  

Den administrativa bördan har ökat inom offentlig sektor, framförallt inom vården.  

Anledningen till ökningen beror bland annat på effektiviseringar och minskning av personal, vilket 

medfört ett ökat arbetstempo för kvarvarande personal. Dessutom har krav på 

journaldokumentation, verksamhetsutveckling, resultatredovisningar och kvalitetsarbete ökat 

(Socialstyrelsen, 2000).  

Det finns tendenser som visar att många yrkesgrupper i offentlig verksamhet har blivit 

amatörmässiga administratörer eftersom de specialiserade administratörer blivit uppsagda från och 

med 1990-talet. Detta medför att det kan ta längre tid för medarbetare att utföra administrativa 

arbetsuppgifter. Ökningen av amatörsmässiga administratörer har skett inom sjukvården, men även 

inom andra offentliga verksamheter (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2011).  

 

Tidigare forskning visar att enhetschefer inom offentlig förvaltning har en stor administrativ 

arbetsbörda som hindrar dem från att fokusera på sitt ledarskap och ge stöd till medarbetarna 

(Eriksson, 2010; Dellve, 2006; Fejgin & Todorovic Lundberg, 2009).   

Enhetschefers situation är dessutom utsatt, då de måste hantera krav från många olika håll, bland 

annat krav från medarbetare, men även krav från högsta ledningen i form av begränsade resurser 

(Skagert et. al., 2004; Eriksson et. al., 2010).  

Frågan är hur dessa förhållanden påverkar deras ledarskap. 

Mycket tyder på att en ledare spelar en viktig roll för utveckling av verksamheter med exempelvis 

högre effektivitet, kvalitet, innovation och ständiga förbättringsarbeten (Lutz & Olsson, 2011). 

Då många av dagens ledare är äldre innebär det att ett stort antal ledare behöver rekryteras inom en 

snar framtid (Lutz & Olsson, 2011). Det är viktigt att de organisatoriska förutsättningarna för chefer 

är goda, exempelvis mandat, befogenhet, stödfunktioner, återkoppling och utrymme att utveckla sin 

organisation. För att en långsiktig chefsförsörjning ska bli lyckad är det viktigt att villkor och 

organisatoriska förutsättningar följs upp kontinuerligt (Lutz & Olsson, 2011).  

 

På grund av den ökade administrativa bördan för chefer och dess effekter på ledarskapet, chefernas 

viktiga roll i organisationen och det ökade behovet av chefer i framtiden är det intressant att 

undersöka hur den tid som ägnas åt administrativt arbete påverkar enhetschefers ledarskap. 

 

Idén till undersökning av administration och ledarskap kom från fackförbundet Vision i Göteborg vid 

ett samtal med ordförande Marcus Gustavsson.  

Enligt honom är det viktigt att undersöka just enhetschefers arbetssituation eftersom de är mest 

pressade i chefsleden, både uppifrån och nerifrån. Resultatet i en chefsenkät som utförts i Göteborgs 

Stad visar dessutom att cheferna mår sämre sedan omorganisation av stadsdelarna genomförts och 

Gustavsson menar att handlingsplaner alltför sällan upprättas när det gäller att komma till rätta med 

chefernas arbetssituation och arbetsmiljö.  

Eftersom enhetscheferna är de som arbetar närmast Göteborg Stads medborgare ser fackförbundet 

Vision och Lärarförbundet det som prioriterat att första linjens chefer har förutsättningar att utöva 

ett gott och nära ledarskap.  
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Ur ett MTO-perspektiv (ett helhetsperspektiv på Människa, Teknik och Organisation) är det intressant 

att undersöka just administration och ledarskap, eftersom komponenterna Människa, Teknik och 

Organisation kan visa intressanta samband och förbättringsmöjligheter.   

Det finns begränsat med forskning om hur administration påverkar ledarskap, särskilt där MTO-

komponenterna analyseras på ett tydligt sätt. Därför är det intressant att utföra denna studie, då den 

kan bli ett bidrag till den forskning som finns idag.  

 

Studien utförs på uppdrag av fackförbundet Vision och Lärarförbundet, och kommer att användas 

som underlag i deras kommande fackliga arbete.   

 

1.2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur tiden som ägnas åt administrativt arbete påverkar 

enhetschefers ledarskap i Göteborgs Stad.   

Enhetschefer som inkluderas i denna studie är enhetschefer inom omsorg och rektorer (som är 

enhetschefer inom skola).  

Frågeställningar är följande:  
1. Hur ser tidsfördelningen av de olika arbetsuppgifterna ut för enhetschefer?   

2. Hur upplever enhetschefer att den tid de ägnar åt administration påverkar deras möjligheter att 

utföra ett gott och nära ledarskap? 

Huvudfokus kommer att vara kring frågeställning två, då den ger fördjupad kunskap utifrån syftet. 

Frågeställning ett är dock viktig för att få en helhetsbild över enhetschefernas arbetssituation.
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2. Teorier, forskning och bakgrundsinformation  
 

I detta avsnitt beskrivs MTO-teorier som är relevanta för resultatet och anslysen. Även bakgrund som 

är relevant för teorierna tas upp för att läsaren ska få en sammanhängande bild av området. 

Vidare beskrivs bakgrundsinformation om den kommunala sektorn och Göteborgs Stad, samt 

begrepp som är viktiga för fortsatt förståelse. Avsnittet avslutas med genomgång av tidigare 

forskning inom området.  

 

2.1. Teoretisk bakgrund  
 

2.1.1. Ergonomi  

Enligt ”The International Ergonomics Associations” definition är ergonomi (eller human factors) en 

vetenskaplig disciplin som befattar sig med interaktioner mellan människor och andra system. Det är 

även en profession som använder sig av teoretiska principer, data och metoder för utformning, för 

att optimera välmående och övergripande systemutförande.   

Ergonomi är en systemorienterad disciplin, som kan användas på all mänsklig aktivitet. Ergonomi tar 

bland annat hänsyn till fysiska, kognitiva, sociala, organisatoriska och miljömässiga faktorer 

(IEA, 2010, elektronisk källa).  

Begreppet Ergonomi är mycket likt MTO-perspektivet, vilket presenteras i nästa stycke. 

I denna uppsats kommer resultatet knytas an till det systemorienterade synsättet som ergonomi har, 

men som även MTO-konceptet representerar.  

 

2.1.2. MTO  

MTO-konceptet grundades på 1980-talet inom kärnkraftsindustrin. Målet var att minska risken för 

skador och generellt öka säkerheten. I början var fokus på att göra tekniska förbättringar, vilket 

reducerade antalet arbetsskador. Snart vändes dock fokus till de mänskliga faktorerna. När olyckorna 

som orsakdes av tekniken hade minskat så blev nämligen olyckor orsakade av operatörerna mer 

synliga. Området utvecklades och det började bli tydligt att även organisationen spelade en stor roll. 

Detta ledde till skapandet av MTO-konceptet, vilket innebär att det är viktigt att ta hänsyn till både 

människa, teknik och organisation (Rollenhagen, 1997).  

 

Rollenhagen (1997) beskriver att det är i samspelet mellan delsystemen M (människa), T (teknik) och 

O (organisation) som vi hittar faktorer som är avgörande för säkerheten. Rollenhagens definition av 

MTO-området är följande: ”ett perspektiv på säkerhet vars syfte är att studera hur människans 

fysiska, psykologiska och sociala förutsättningar samspelar mellan olika teknologier och 

organisationsformer samt utifrån denna kunskap verka för ökad säkerhet” (Rollenhagen, 1997, s. 10). 

 

MTO-området kan betraktas ur ett systemperspektiv, vilket innebär att man ser på säkerhet ur ett 

helhetsperspektiv, där människan, organisationen och tekniken betonas i lika hög grad. Fokus är på 

relationer mellan delsystemen människa, teknik och organisation istället för delsystemen i sig själva. 

Det finns en ömsesidig påverkan av människa, teknik och organisation (Rollenhagen, 1997). 

 

MTO-begreppet används idag inte enbart när det gäller säkerhet, utan även när det gäller hur 

organisationer ska kunna fungera optimalt vid organisationsförändringar (Porras och Robertson, 
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1992), hur arbetsaktiviteten påverkar en organisation (Eklund, 2003) och vilka principer man kan ta 

hänsyn till vid en organisationsförändring (Chern, 1967).  

 

De olika delsystemen i MTO  

Olika delsystem beskrivs i MTO-begreppet: Människan, tekniken och organisationen. 

Människan som system kan delas upp i tre komponenter: det biologiska, psykologiska och sociala 

delsystemet. Det biologiska systemet består av vår fysiologi och våra reaktioner, som drivits fram av 

evolutionen. I det psykologiska systemet betraktas människan ur ett individuellt psykologiskt 

perspektiv. Det sociala delsystemet är relaterat till relationer mellan människor.  

Det tekniska systemet syftar på exempelvis byggnader, maskiner och andra ”hårdvaror”. 

Organisation syftar på ansvarsområden, organisationsstrukturer, målsättningar, policies etcetera 

(Rollenhagen 1997). 

 

2.1.3. MTO – Ergonomi  

Jag ser att MTO och Ergonomi är mycket liknande begrepp, dels på grund av att de utgår från ett 

systemtänk, men även för att de involverar många liknande faktorer. Men eftersom MTO-begreppet 

är tydligare och på grund av att ergonomi-begreppet i stort är förknippat med fysisk ergonomi 

kommer fortsättningsvis MTO-begreppet användas i denna uppsats.  

 

2.1.4. Den sociotekniska skolan 

Utifrån studier inom bland annat kolindustrin i England utvecklades det sociotekniska synsättet på 

1950-talet vid Tavistock Institute of Human Relations i London.  

Det sociotekniska synsättet har ett systemtänk, vilket innebär en syn på att produktionssystem 

innehåller en teknisk organisation (maskiner och annan teknisk utrustning) och en social organisation 

(arbetarna) som samverkar med varandra. Organisationen ses som ett sociotekniskt system.  

För att ett produktionssystem ska kunna fungera optimalt är det viktigt att förena tekniska och 

mänskliga krav (Johansson & Sandkull, 2000; Bruzelius & Skärvad, 2011).  

Forskarna i Englands kolgruvor undersökte varför personalomsättningen var hög efter införandet av 

ny teknik, trots bättre arbetsvillkor och höjda löner (Johansson & Sandkull, 2000).  

Forskarna kom fram till att de sociala grupper som funnits tidigare hade spelat en stor roll i 

produktionsflödet eftersom de till viss del var självstyrande, kände ansvar för processen och hade en 

relativt bred kunskap. Efter införandet av den nya tekniken bröts dessa grupper upp och de anställda 

fick arbeta endast med en arbetsuppgift. Detta gjorde arbetsprocessen sårbar eftersom överblicken 

över den försvann (Johansson & Sandkull, 2000).  

Slutsatser drogs då att arbetsorganisation måste anpassas till produktionssystemet. Ett tekniskt 

system kan fungera om arbetsorganisationen utvecklas utifrån systemet.   

Sammanfattningsvis är det ofta viktigt att arbetsuppgifterna är meningsfulla och att arbetet är 

varierande. Breda yrkesroller, arbetsrotation och självstyrande grupper förespråkas (Johansson & 

Sandkull, 2000).  

 

2.1.5. Cherns principer  

Chern (1967) menar att alla organisationer är sociotekniska system och att organisatoriska mål 

uppnås bäst genom den gemensamma optimeringen av sociala och tekniska system.  
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Chern har utvecklat 10 sociotekniska principer för design av arbetssystem, som kan fungera som en 

checklista vid utveckling av en organisation (Chern, 1967).  

Nedan presenteras de principer som är relevanta för studiens resultat. 

Kompatibilitet 

Det är viktigt att designen av ett system passar syftet, samt att både det tekniska och sociala 

systemet anpassas till varandra. Vidare bör de som designar system kritiskt granska sin utveckling 

och sina grundantaganden, samt fatta beslut i konsensus.  

Hur väl denna första princip tillämpas påverkar hur väl de resterande principerna kan följas (Chern, 

1967). 

Organisatoriska gränsdragningar  

Gränser mellan avdelningar, mellan avdelningar och organisationen som helhet, samt mellan 

organisationen och omvärlden (Chern, 1976) bör inte dras så att de hindrar spridningen av 

information, kunskap och lärande i organisationen (Chern, 1987). 

Informationsflöde 

Information ska göras tillgänglig för de som behöver den (Chern, 1976).   

Det är även viktigt att informationssystem designas av de som ska använda dem (Chern, 1987). 

Makt och befogenhet  

De som behöver utrustning, material och andra resurser ska ha tillgång till det, och även ha  

auktoritet att bestämma över dem. De ska dock ta ansvar för dessa och se till att de används på ett 

klokt och ekonomiskt sätt (Chern, 1987). 

Den ofullbordade principen  

En förändring leder ofta till en ny förändring. Vikten av utvärdering efter interventioner betonas 

(Chern, 1987). 

Cherns principer har valts eftersom checklistan är omfattande och tar hänsyn till MTO på ett tydligt 

och enkelt sätt. Den tar även upp många användbara aspekter. Principerna skiljer sig från många 

andra teoretiska modeller på det sätt att det är en checklista och inte riktigt en modell. Därför kan 

checklistan användas som ett bra komplement till Porras och Robertsons modell och Senges 

systemteori (som beskrivs senare).  

 

2.1.6. Porras och Robertsons modell om arbetsplatsfaktorer   

Porras och Robertson (1992) har utvecklat en modell: ”Factors constituting the organizational work 

setting”. Modellen beskriver hur olika faktorer i arbetsmiljön interagerar och påverkar varandra i en 

organisation. Dessa faktorer kan delas in i fyra kategorier: organisatoriska faktorer, sociala faktorer, 

teknologi och fysiska faktorer. Se Figur 1.  

Enligt modellen påverkar arbetsmiljön och omvärlden dessa fyra faktorer, det vill säga om 

arbetsmiljön förändras så kommer beteendet hos organisationsmedlemmarna att förändras (Porras 

& Robertson, 1992). 

Enligt Porras och Robertson (1992) påverkar de fyra ovannämnda kategorierna varandra ömsesidigt, 

det vill säga utformandet av en faktor påverkar en annan och interaktionerna dem emellan påverkar 

organisationsmedlemmarnas beteende.   
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På grund av att faktorerna är sammanlänkade är det viktigt att de är kongruenta med varandra. Om 

de inte är riktade åt samma håll har de olika syften och därmed påverkas effektiviteten.  

Vid förändringsarbete är det viktigt att förstå att en förändring i en faktor påverkar en annan. Detta 

innebär att en förändring för en faktor behöver understödja en annan faktor som påverkas av denna 

förändring. Om inte den påverkade faktorn understöds kommer förändringen att stöta på motstånd, 

bli begränsad eller kortlivad (Porras & Robertson, 1992). 

Hela systemet påverkar människans kognition, som påverkar beteende, som i sin tur påverkar 

arbetsutförande, och därmed hur organisationen presterar (Porras & Robertson, 1992). 

 

Figur 1. Modell modifierad utifrån Porras och Robertsons modell ”Factors constituting the 

organizational work setting”. 

Nedan kommer de kategorier och faktorer att redovisas som är av betydelse för analysen av studiens 

resultat. Resterande delar redovisas inte.  

 

Organisatoriska faktorer  

Organisatoriska faktorer består av de formella element av organsationen som utvecklas för att 

koordinera människors beteende och se till att olika delar av organisationen fungerar.  

De består av mål, strategier, formell struktur, administrativa procedurer, administrativa system, 

belöningssystem och ägarförhållanden.  

Strategier specificerar vilka medel som krävs för att målen ska uppnås.  

Formell struktur är exempelvis uppgiftsfördelning, auktoritetsutövandet och koordination av 

funktioner. Organisationens struktur definierar hierarkin, det vill säga uppdelningen och de 

auktoritära förhållandena i organisationen. Den specificerar de formella linjerna av kommunikation i 

organisationen.  

Administrativa system är de formellt designade och etablerade systemen, vars fokus är att 

underlätta koordination av organisationen. Det kan exempelvis vara system för finansiell redovisning 

och kontroll, informationssystem och personalhanteringssystem (Porras & Robertson, 1992). 
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De organisatoriska faktorerna är centrala när organisationsförändringar ska utföras, eftersom de 

påverkar beteende i organisationen. De beskriver för de anställda vad de bör göra och beskriver hur 

systemet ska fungera. Om alla komponenter är konsistenta med varandra kan de förstärka samma 

beteende. Dock reagerar inte alltid de anställda efter vad de organisatoriska faktorerna säger att de 

ska göra, vilket beror på att det finns många andra faktorer som påverkar (Porras & Robertson, 

1992). 

Sociala faktorer  

Sociala faktorer innefattar bland annat organisationsmedlemmarnas egenskaper och 

interaktionsprocesser. De sociala faktorerna kallas för den informella organisationen, medan de 

organisatoriska faktorerna kallas för den formella organisationen.  

De sociala faktorerna innefattar kultur (värderingar, normer, symboler, ritualer och historier), 

ledarstil, interaktionsprocesser, informella mönster och nätverk och individuella egenskaper. 

Värderingar är ett grundläggande element inom organisationskultur, som påverkar hur 

organisationsmedlemmarna beter sig.  

Ledarstil handlar bland annat om att ledarens värderingar och antagande påverkar 

organisationsmedlemmarnas beteende och därmed hur de beter sig. Ledarstilen bidrar till att 

fastställa eller förändra kulturen i en organisation.  

Exempel på interaktionsprocesser är kommunikationsprocesser, konfliktlösande processer, 

problemlösande processer och beslutsfattande processer (Porras & Robertson, 1992). 

De sociala faktorerna beskriver människan och den informella sidan i organisationen. De är de 

faktorer som är svårast att få grepp om, och även svårast att förändra. Men genom en större 

medvetenhet om dessa faktorer ökar chanserna att kunna påverka dessa, särskilt tillsammans med 

andra förändringar i organisationen (Porras & Robertson, 1992). 

Teknik 

Teknik omfattar de faktorer som är delaktiga i organisationens process från input till output. De 

tekniska faktorerna innefattar verktyg, utrustning och maskineri, arbetsutformning, utformning av 

arbetsflöde, tekniska procedurer, tekniska system och teknisk expertis.  

Med arbetsutformning menas de olika arbetsuppgifter som arbetet består av.   

Utformning av arbetsflöde är baserat på kunskap om de beroendeförhållandena som finns i 

produktionsprocesserna. Ett av dessa förhållanden är Sekventiellt beroendeförhållande, vilket 

innebär att output för en part blir input för en annan. Den senare kan inte utföra en handling förrän 

den tidigare utfört sin aktivitet.  

Tekniska system är exempelvis schemaläggningssystem, kontrollsystem och underhållningssystem. 

Det är viktigt att organisationsmedlemmarna har lämplig teknisk expertis. Om så inte är fallet 

kommer inte tekniken att fungera så effektivt som möjligt, trots att arbetet och arbetsflödet är bra 

utformat (Porras & Robertson, 1992). 

De tekniska aspekterna har en direkt påverkan på organisationsmedlemmarna. Ju mer dominant 

tekniken av ett system är, desto mer påverkar den individens beteende. För att kunna uppnå en 

lyckad organisationsförändring är det alltså viktigt att förstå de olika tekniska aspekterna och hur de 

påverkar individer (Porras & Robertson, 1992). 

Porras och Robertsons modell har valts för att den är lätt att förstå och är tydlig. Den inbegriper även 

många olika faktorer som är viktiga i studiedeltagarnas arbetssituation. 
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2.1.7. Systemanalys  

Systemtänkande är en disciplin för att se helheter i företeelser istället för att se företeelser som 

enskilda delar av verkligheten. Det är viktigt att se samband, hur olika faktorer hänger samman och 

hur de skapar en helhet (Senge, 2006).   

Systemtänkande är viktigt särskilt idag, då vår värld blir alltmer komplex. Systemtänkande gör det 

möjligt att se bakomliggande strukturer i komplexa situationer och se vilka krafter som påverkar mer 

eller mindre. Genom att se sambanden bakom problem, blir det lättare att se vilka åtgärder som 

behöver utföras (Senge, 2006).  

Utifrån systemtänkandet kan en systemanalys utföras, där påverkan mellan olika faktorer och 

helheten blir tydlig (Senge, 2006). 

Balanserand feedback  

Enligt Senge (2006) är balanserad feedback är en av byggstenarna i systemtänket. Balanserade 

system söker stabilitet, och strävar efter att uppnå ett visst mål (Senge, 2006).   

Ett mål kan till exempel vara att uppnå effektivitet i chefers utförande av administrativa 

arbetsuppgifter. 

Balanserande feedbackprocesser finns överallt, och ligger bakom allt målorienterat arbete. 

Det är ofta svårt att få grepp om balanserade processer i arbetslivet på grund av att målen ofta är 

outtalade och att man därför inte är medveten om att det finns en balanserad process (Senge, 2006). 

Systemtänket är en viktig disciplin, eftersom utförandet av en systemanalys kan visa på samband 

mellan aktörer eller faktorer som inte tidigare upptäckts, och därmed blir åtgärdsförslag tydligare. 

Systemanalysen blir, tillsammans med Cherns principer och Porras och Robertsons modell, en 

utgångpunkt i analysen av studiens resultat.  

 

 

2.2. Den kommunala sektorn  
I detta avsnitt beskrivs de förändringar som skett inom den kommunala sektorn, det framtida 

behovet av chefer, Göteborgs stads organisation, samt två IT- systemen som används i staden. 
 

2.2.1. Förändringar  
Under 1990-talet utfördes stora omorganisationer i den offentliga sektorn, där bland annat 

huvudmannaskap och resursfördelning ändrades och andelen anställda minskade. För den operativa 

personalen har detta lett till svårigheter att prioritera eftersom de möter behov med begränsade 

resurser (Pousette, 2001).  

 

2.2.2. Chefer i kommuner och landsting och det framtida behovet  
För att Sverige ska kunna utveckla verksamheter med högre effektivitet, kvalitet, innovation, ständiga 

förbättringsarbeten och så vidare kommer ledaren att spela en viktig roll (Lutz & Olsson, 2011). 

Skagert (2010) menar att det är viktigt att inte bara lita på enskilda ledare för att ta tag i en 

arbetsorganisations stabilitet över tid och medarbetarnas hälsa, eftersom många ledare inte stannar 

tillräckligt länge för att kunna ta itu med dessa mål. Det är viktigare att stärka 

ledarskapsförhållandena, istället för att utveckla individuella ledares kompetens (Skagert, 2010). 

Många av dagens chefer är 55 år eller äldre, vilket innebär att 15 000 chefer behöver ersättas inom 

en 15-årsperiod. Redan idag jobbar kommuner och landsting med att väcka intresse för ledarskap 
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och öka kunskap om vad chefsuppdrag innebär (Lutz & Olsson, 2011).  

De organisatoriska förutsättningarna och villkoren för chefer är viktigt, exempelvis mandat, 

befogenhet, stödfunktioner, återkoppling och utrymme att utveckla sin organisation. Villkoren och 

de organisatoriska förutsättningarna bör följas upp kontinuerligt för att man ska kunna lyckas med 

den långsiktiga chefsförsörjningen (Lutz & Olsson, 2011).  

 

2.2.3. Göteborgs Stad   

I Göteborgs Stad finns 10 stadsdelsförvaltningar, där 33 000 medarbetarna arbetar.   

Stadsförvaltningar är följande: Norra Hisingen, Angered, Östra Göteborg, Västra Hisingen, Lundby, 

Majorna-Linné, Centrum, Örgryte-Härlanda, Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo. 

I förvaltningarna finns fyra stora verksamhetssektorer; Utbildning, Äldreomsorg samt hälso- och 

sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder och Kultur och fritid (Göteborgs Stad, 

elektronisk källa).  

I denna studie kommer enhetschefer inom Utbildning och Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård att 

undersökas. 

 

Organisationsförändring 

En organisationsförändring utfördes i Göteborg Stad 2011, vilket resulterade i reducerandet av 

antalet stadsdelar (Åkesson Managementkonsult AB, 2010) samt tillsättning av nya 

förvaltningschefer (Göteborgs Stad, elektronisk källa). Detta för att förenkla samordningen av 

verksamheterna och därmed effektiviteten (Göteborgs Stad, elektronisk källa). Chefsnivåerna blev 

också fler (Åkesson Managementkonsult AB, 2010).  

Marcus Gustavsson (13-05-23, skriftlig kommunikation) menar att organisationsförändringen kan ha 

påverkat medarbetarna negativt, då resultatet av Göteborgs Stads medarbetarenkät 2011 visar att 

medarbetarna inom just stadsdelarna mår mycket sämre än innan.   

 

2.2.4. IT-system  

Personec och Time Care  

Personec P är ett integrerat tid-, bemannings- och lönesystem, som används i Göteborgs Stad. 

Det är en rollbaserad webbapplikation som stöder medarbetare, arbetsledare, löne- och 

driftsadministratörer. Som medarbetare finns tillgång till självservice. Via självservice kan 

medarbetare till exempel kontrollera lön och semesterdagar samt rapportera in ledigheter och 

avvikelser mot schema. Chefen kan kontrollera medarbetarnas lönekostnader på sin enhet i förväg, 

innan lönen har betalats ut. Medarbetaren rapporterar och chefen skall kontinuerligt kontrollera vad 

medarbetare rapporterat in, bevilja eller avslå det. Chefen får ett mail när det finns något att 

attestera eller avslå. (Mari Larsson, 13-05-23, skriftlig kommunikation). 

Time Care är ytterligare ett IT-system som används i Göteborgs Stad, som fokuserar på 

schemaläggning och bemanning (Time Care, elektronisk källa). 
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2.3. Begrepp  
I detta avsnitt presenteras begrepp som är viktiga för förståelse för studien.  

 

2.3.1. Offentlig sektor  

Enligt Sveriges kommuner och landsting är offentlig sektor ”ett gemensamt namn för kommunen, 

landstinget och staten. Offentlig sektor är verksamhet som är finansierad av allmänna medel, 

skatteintäkter.” (Sveriges kommuner och landsting, 2013, elektronisk källa). 

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad landsting/regioner och kommuner ska göra. 

Kommunerna sköter lokala uppgifter, som till exempel skola, omsorg om barn, äldre och 

funktionshindrade samt vatten och avlopp (Sveriges kommuner och landsting, 2013, elektronisk 

källa). 

Landsting och regioner ansvarar för uppgifter som är gemensamma i regionen, med tyngdpunkt på 

hälso- och sjukvård och regional utveckling (Sveriges kommuner och landsting, 2013, elektronisk 

källa).  

Enhetscheferna och rektorerna i denna studie arbetar inom offentlig sektor.  

 

2.3.2. Human service-organisation   

Enligt Hasenfeld (1983) definieras en human service-organisation (HSO-organisation) enligt följande:  

”Organisationer vars huvudsakliga uppgift är att skydda, bibehålla eller förbättra individers 

välmående genom att definiera, forma eller ändra deras personliga egenskaper” (Hasenfeld, 1983, s. 

1). 

HSO-organisationer är oftast klientorienterade, och är politiskt styrda. Klienterna kan vara elever i 

skolan eller äldre inom äldreomsorgen (Hasenfeld, 1983).  

Enhetscheferna och rektorerna i studien arbetar alltså inte bara i en offentlig organisation, utan även 

i en HSO-organisation.  

 

2.3.3. Chef  

SKL och förhandlingsparterna använder följande definition på begreppet chef: ”de anställda som har 

ansvar för såväl verksamhet, personal och ekonomi” (Lutz & Olsson, 2011, s. 5).  

A-chefer är de högsta cheferna och är direkt underställda eller ansvarar inför en politiskt 

nämnd/styrelse. A-chefen har det övergripande verksamhets- ekonomi och personalansvaret. 

Kommunchef eller förvaltningschef är exempel på A-chefer.   

B-chefer är chefer på mellanchefsnivå och har verksamhets, ekonomi och personalansvar och ett 

övergripande ansvar inom sitt verksamhetsområde. De är oftast direkt underställd 

förvaltningschefen. Exempel på B-chefer är avdelningschef, verksamhetschef, chef för andra chefer 

samt stabschefer.   

C-chefer är första linjens chefer. De har också verksamhets-, ekonomi- och personalansvar inom sitt 

specifika ansvarsområde. (Lutz & Olsson, 2011) 

De chefer som behandlas i denna studie är C-chefer, vilka även kan kallas för mellanchefer (Lutz & 

Olsson, 2011), eller första linjens chefer. Mellancheferna i denna studie är enhetschefer inom omsorg 

och rektorer (enhetschefer inom skola).    

För att öka tydligheten i uppsatsen används framöver begreppet enhetschef för enhetschefer inom 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/ordlista_a-o
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/ordlista_a-o
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/ordlista_a-o
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omsorg och rektor för rektorer (enhetschefer inom skola). Dock används ibland begreppet enhetschef 

inom omsorg för att, i vissa sammanhang förtydliga vem det syftas på.  
 

2.3.4. Enhetschef  

Enligt Karlsson (2006) är kännetecknet för en enhetschef:   

”att den inte har någon ytterligare chef mellan sig och verksamheten. Enhetschefen står i direkt 

kontakt med personalen.” ”Att arbeta som enhetschef innebär att man hamnar i en specifik men 

samtidigt komplex situation mellan förvaltning och personal, och kan ses utifrån skillnaden att vara 

både chef och ledare samtidigt.” (Karlsson, 2006, s. 14)  

Chefer har ansvar för att leda utifrån produktivitet och effektivitet, men även leda och engagera sina 

medarbetare och skapa ett gott arbetsklimat (Karlsson, 2006).  

Ovanstående definition på enhetschefer gäller för samtliga studiedeltagare (enhetscheferna och 

rektorerna) i denna studie.   

 

2.3.5. Enhetschef inom omsorg  

För enhetschefer inom omsorgen används följande definition:  

”Inom omsorgen är enhetschefen en så kallad operativ chef, vilket innebär att denne står längst ut i 

verkställarledet och ska driva verksamheten där personal, brukare och anhöriga blir direkt berörda. 

Enhetschefen verkställer administrativa och politiska beslut, de praktiska konsekvenserna blir tydliga 

och direkta för dem som berörs. Cheferna skall fungera både som den som ytterst ansvarar för att 

tydligöra verksamhetens övergripande mål, samtidigt som de förväntas fungera som en närvarande 

ledare av verksamheten.” (Karlsson, 2006, s. 14)  

 

2.3.6. Pedagogiskt ledarskap  

Enligt Skolinspektionen definieras pedagogiskt ledarskap (och därmed rektorns förutsättningar) 

enligt följande:  

”Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god 

måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att 

varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att en rektor måste ha 

kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra 

lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat.” 

(Skolinspektionen, 2012, s. 6).  

 

2.3.7. Gott och nära ledarskap  

Ett gott och nära ledarskap utgår i denna studie från Göteborgs Stads Ledarskapsidé, samt tidigare 

forskning, som beskrivs nedan. 

Ett gott ledarskap är i denna uppsats synonymt med ett hälsosamt ledarskap, därav kommer ett gott 

ledarskap delvis utgå ifrån resultatet från studien som Eriksson (2010) utfört. Resultatet av studien 

visar på att följande faktorer är viktiga i skapandet av ett hälsosamt ledarskap: 

a)Organisatoriska faktorer som till exempel arbetsförhållanden och ekonomiska resurser, 

organisationsutveckling och organisationskultur.   

b)Rimliga arbetsuppgifter, med tid för reflektion och tid för medarbetare.   

c)Individuella faktorer som kompetens, attityder och utbildning.  

Detta är även faktorer som visat sig som viktiga i Dellve & Wikströms (2011) studie.  
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Göteborg Stads Ledarskapsidé (Göteborgs Stad, elektronisk källa) är följande:  

Ledaren… 

- prioriterar Göteborgarnas behov.  

- motiverar och engagerar medarbetarna och utvecklar deras kreativitet och samarbetsförmåga.  

- skapar motivation, engagemang och arbetsglädje hos sina medarbetare, utvecklar en lärande 

organisation och en bra arbetsmiljö.   

- tar tillvara och utvecklar sina medarbetares kompetens och arbetsvilja och gör dem delaktiga och 

medansvariga i verksamheten.  

- strukturerar, tillsammans med medarbetarna, arbetet på ett bra sätt och skapar goda 

arbetsförutsättningar. 

- utvecklar en positiv samverkan och skapar goda relationer.  

- utvecklar kontinuerligt sitt ledarskap.  

- har strategisk, administrativ och social kompetens samt förmåga att ständigt förnya och anpassa 

verksamheten till nya mål (Göteborgs Stad, elektronisk källa). 

Utifrån ovanstående text innebär sammanfattningsvis ett gott och nära ledarskap att: 

”Ledaren, med göteborgarnas intresse i åtanke, ägnar tid åt att utveckla sina medarbetares 

motivation, engagemang och kompetens och låter dem vara delaktiga i verksamheten. Strategisk, 

administrativ och social kompetens krävs.  

Organisatoriska faktorer såsom arbetsförhållanden, ekonomiska resurser, organisationsutveckling 

och organisationskultur spelar även en roll för huruvida ett gott ledarskap kan utövas.” 

 

2.3.8. Administrativt arbete  

Nationalencyklopedin definierar administration enligt följande:   

”De metoder och tekniker som ledningen använder för att styra och kontrollera en verksamhet; kan 

även beteckna själva organisationen i form dels av tjänstemän, dels av reglementen och andra 

formella föreskrifter som hjälper ledningen att styra och kontrollera verksamheten” (NE, elektronisk 

källa). 

 

Forssell & Ivarsson Westerberg (2000) har genom bland annat Hertzbergs definition och 

nationalencyklopedins definition av administrativt arbete kommit fram till följande definition: 

”Administrativt arbete är sådant arbete som syftar till att styra, samordna, kontrollera och på andra 

sätt underlätta och stödja produktionen av varor och tjänster” (Forssell & Ivarsson Westerberg, 200, 

s.3). 
 

Det finns ingen entydig definition på administrativt arbete. I denna uppsats väljs följande definition, 

då den på det tydligaste sättet (i jämförelse med ovanstående definitioner) beskriver vad 

administration är:  

”Ekonomihantering, personalhantering, utfärdande av olika typer av organisationsinterna dokument 

och riktlinjer, internkommunikation, samordning och arbete med datasystem. Kontakter med 

skattemyndigheter, fackföreningar, revisorer, banker etc - och är ägnat att skydda och buffra 

organisationens "tekniska kärna" (Thompson, 1967). 

Exempel på administrativa arbetsuppgifter är förberedelser inför möten, utformandet av 

presentationer, framtagning av information ur databaser, sammanställning av material och 

deltagande i utredningar. Sammanställning av statistik, kundservice och kundbokning, inköp, 
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hantering av fakturor och ordrar, konferens- och resebokningar är andra vanliga administrativa 

uppgifter. På vissa arbetsplatser ingår även löneadministration och bokföring, budget och 

redovisning i arbetsuppgifterna (Arbetsförmedlingen, 2011, elektronisk källa). 

 

2.4. Tidigare forskning  
 

2.4.1. Chefer i offentlig förvaltning/HSO-organisationer  

Nedan redogörs för forskning inom offentlig förvaltning/HSO-organisationer. De flesta studier 

fokuserar på enhetschefer inom omsorg, då denna forskning är dominerande. Dock finns även en del 

forskning kring rektorers situation i detta avsnitt.  

I detta avsnitt beskrivs forskning kring enhetschefers och rektorers arbetssituation, samt hur 

situationen påverkas av administration. I vissa delar av texten beskrivs interna undersökningar, som 

till exempel Rektorsbarometern, och ligger under detta avsnitt för att kunna ge en mer helhetlig bild 

av rektorers arbetssituation. 

Krav från olika håll  

Att vara ledare i en HSO-organisation innebär bland annat hanterandet av konkurrerande krav, 

intressen och etiska dilemman (Skagert, 2010). Chefer i offentliga organisationer har alltså behov och 

förväntningar på sig från många olika håll, (Skagert et. al., 2004) bland annat från politiker, 

överordnade chefer, brukare och medarbetare. Mellanchefen förväntas vara lojal mot högsta 

ledningen och politikerna, samtidigt som denne ska representera medarbetarnas och brukarnas 

intressen. Det finns svårigheter i att förena dessa krav (Larsson, 2008). 

Skagert (2004) menar att de olika behoven skapar en sorts målkonflikt. Eftersom resurserna är 

begränsade måste cheferna prioritera mellan dessa mål.   

Enligt Eriksson, Axelsson & Axelsson, som har intervjuat bland annat mellanchefer inom äldreomsorg 

och rektorer i Göteborgs Stad, ser många av cheferna rollen som mellanchef som ensam och 

utmanande. Mellanchefer beskrivs vara ”klämda” mellan politiker, högre chefer, medarbetare och 

klienter, som har olika och motsägande mål. Ett exempel på denna konflikt är krav på att reducera 

kostnader samtidigt som en god service ska upprätthållas för klienterna (Eriksson et. al., 2010). 

Befogenheter och handlingsutrymme  

Forskning visar att det är viktigt för enhetschefer att ha en hög grad av inflytande och befogenheter 

(Johansson, 2010).  

Larsson (2008) diskuterar mellanchefers förutsättningar såsom tid, stöd och resurser vid 

förändringsarbete. Hon menar att mellanchefer ofta förbises vid utvecklingsarbete och att de ofta 

ges ett litet handlingsutrymme. De förväntas förverkliga direktiv uppifrån istället för att fokusera på 

att utveckla sin egen organisation (Larsson, 2008).   

Enligt Skagerts (2004) forskning upplevde första- och andralinjens chefer att deras handlingsutrymme 

minskade när de var tvungna att sköta verksamheten med allt mindre resurser. 

Tillgänglighet och stress  

Skagert (2010) beskriver att chefer har svårigheter med att förena tillgänglighet för medarbetarna 

med de krav som ställs för att bibehålla förtroende på en högre nivå i organisationen.  
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Skagert (2010) menar vidare att ledare som är distanserade eller överbelastade har visat sig ge för 

lite stöd till sina medarbetare, vilket kan resultera i osäkerhet kring organisationens mål. 

Skagert (2004) har undersökt hur första- och andralinjens chefer hanterar stress och psykosociala 

arbetsproblem som uppkommer i en politiskt styrd verksamhet. Intervjuer har utförts på sjukhus och 

Försäkringskassan i Västra Götalandsregionen. Resultatet visar att stressbelastning för chefer från de 

underställda bland annat grundade sig i att cheferna hade svårt att vara tillgängliga för dem. Detta 

delvis på grund av att de var lojala mot ledningens beslut, men även för att de försökte ta hänsyn till 

medarbetarnas intressen. Stressbelastning från politiker och högre chefer bestod i att cheferna fick 

allt mindre resurser.  Även strukturförändringar i organisationen och samhället, såsom ökade krav på 

prestation och engagemang, teoretisk kompetens, ständig uppdatering hos personalen och ett eget 

ansvar för sina arbetsuppgifter, var en stressfaktor (Skagert et. al., 2004). 

Bristande styrning och samordning  

Cheferna i Skagerts (2004) studie upplevde bristande styrning och samordning, då de upplevde att de 

olika delarna i organisationen inte hade ett gemensamt mål och att de inte kommunicerade med 

varandra om samordning av arbetet. 

2.4.2. Administration   

Det har de senaste åren rapporterats att den administrativa bördan ökat inom offentlig sektor.  

Framförallt har det administrativa arbetet ökat inom vården (Socialstyrelsen, 2000; Dellve & 

Wikström, 2009) och tagit tid från patientnära arbete (Socialstyrelsen, 2000).   

Anledningen till detta beror bland annat på effektiviseringar och minskning av personal, vilket har 

medfört ett ökat arbetstempo för kvarvarande personal. Dessutom har krav på 

journaldokumentation, verksamhetsutveckling, resultatredovisningar och kvalitetsarbete ökat 

(Socialstyrelsen, 2000).  

Den administrativa bördan  

En studie som utförts i Västra Götalandsregionen inom sjukvården visar på att cheferna bland annat 

har problem med den administrativa bördan och bristande supportsystem (Dellve, 2006). 

Många chefer såg det administrativa arbetet som tidskrävande, betungande och inte särskilt 

intressant (Dellve, 2006; Dellve & Wikström, 2009). Ibland tyckte de till och med att det var onödigt. 

Vissa ansåg att administrativa uppgifter istället borde utföras av andra funktioner (Dellve, 2006). 

Den administrativa belastningen i form av e-post och begäran om underlag för 

verksamhetsuppföljning sågs som belastande. En efterfrågan fanns också efter välfungerande 

administrativa system (Dellve, 2006).  

Cheferna ansåg att de administrativa arbetsuppgifterna som de utförde ibland var ett hinder istället 

för ett hjälpmedel (Dellve & Wikström, 2009).  

Första- och andra linjens chefer inom sjukvården beskriver även det administrativa arbetet som 

oändligt (Dellve & Wikström, 2011).  

I Erikssons studie (2010) nämns att administrativa arbetsuppgifter sågs som ett hinder i att uppnå 

hälsofrämjande ledarskap och för att stödja medarbetarna (Eriksson et. al., 2010). 

Amatörmässiga administratörer  

Det finns tendenser som visar att många yrkesgrupper i offentlig verksamhet blivit amatörmässiga 

administratörer eftersom de specialiserade administratörer blivit uppsagda från och med 1990-talet. 

Detta medför att det kan ta längre tid för exempelvis läkare att utföra administrativa arbetsuppgifter, 
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och dessutom har de en högre lön än vad en specialiserad administratör har. Detta har skett inom 

sjukvården, men även inom andra offentliga verksamheter, som till exempel inom polisen (Forssell & 

Ivarsson Westerberg, 2011).  

Dellve & Wikström (2009) menar att cheferna även saknar kompetens för vissa delar av det 

administrativa arbetet. 

Den osynliga administrationen  

Forssell & Ivarsson Westerberg (2011) diskuterar den ”osynliga” administrationen och kostnaderna 

för den. Vid organisationsförändringar är det viktigt att uppmärksamma denna faktor, då sällan 

kostander för administration redovisas för sig.  

Tidsstudier 

Tengelin (2011) med medarbetare har utfört tidsstudier på första- och andralinjens chefer inom 

sjukvården. Resultaten av studien presenteras nedan. 

För att kunna hantera stress är det viktigt för chefer att inte drunkna i administrativt arbete, stödja 

sina medarbetare och ha tid för strategiskt arbete (Dellve & Wikström, 2009; Tengelin et. al., 2011). 

Många av cheferna såg det strategiska arbetet som en central del i deras arbete, och den del som 

gjorde ledarskapet intressant. Dock hade många chefer svårt att få tid till strategiskt arbete (Dellve, 

2006). 

Resultatet från Tengelins (2011) studie visade även på att administrativt arbete upptog 9-38% av 

arbetsdagen för cheferna. Enligt cheferna upptog det administrativa arbetet för mycket tid, då detta 

ofta blev en arbetsuppgift de var tvungna att utföra trots att de inte hann med den under dagen, 

vilket kunde resultera i att de fick utföra det efter normal arbetstid. De ansåg även att mycket av det 

administrativa arbetet kunde utföras mer effektivt av administrativ personal (Tengelin et. al., 2011). 

 

2.4.3. Enhetschefer inom äldreomsorgen  

Hjalmarsson (2002) har utfört en studie på 20 enhetschefer inom äldreomsorgen i Stockholm. 

Resultatet visar att enhetscheferna ibland har en mycket stor arbetsbörda, vilket får konsekvenser 

för hälsan. Studien visar dock även att enhetscheferna ser sina jobb som viktiga och meningsfulla och 

att de tycker om sina jobb. Cheferna poängterade att ett tillgängligt ledarskap var viktigt.  

Resultaten visar även att det finns psykosociala arbetsmiljöproblem i form av mångsidigt ansvar, hög 

arbetsbelastning och kravet av att alltid vara tillgänglig, vilket leder till stress.  

Arbetsmiljöverket har utfört en omfattande undersökning inom kommunal äldre- och 

handikappsomsorg och resultaten av undersökningen visar att mellancheferna har en svår 

arbetsmiljö, där pappersarbete tar allt för mycket tid ifrån arbete för personalen (Mossberg, 2007, 

elektronisk källa).  

Precis som Skagert (2004 & 2010) konstaterat så menar Arbetsmiljöverket att mellancheferna kläms 

mellan förväntningar från personalen och ekonomikrav (Mossberg, 2007, elektronisk källa).

    

2.4.4. Rektorer  
Tidsfördelning och stödfunktioner  
I UR:s undersökning Rektorsbarometern har tidsfördelningen och behovet av stödfunktioner för rektorer 

undersökts. Cirka 25 % av rektorerna jobbar mellan 50-60 timmar i veckan. Många rektorer ser ett behov av 

stödfunktioner, i form av en kanslist/sekreterare (UR, elektronisk källa). 

http://www4.goteborg.se/prod/sk/ledarsida/dalis2.nsf/vyPublicerade/B8FE068BDB7F70DAC12570770048A620?OpenDocument
http://www4.goteborg.se/prod/sk/ledarsida/dalis2.nsf/vyPublicerade/B8FE068BDB7F70DAC12570770048A620?OpenDocument
http://www.ur.se/Produkter/174229-Rektorerna/Rektorsbarometern
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Tid för administration och det pedagogiska ledarskapet  

I rektorns uppdrag är det pedagogiska ledarskapet centralt. Dock upplever många rektorer att detta 

får stå tillbaka för administration, ekonomi, elevärenden och personalfrågor.   

Rektorerna lägger mest tid på administration, därefter elevärenden och personalfrågor. På fjärde 

plats kommer det pedagogiska ledarskapet, som är skolans kärnverksamhet (UR, elektronisk källa). 

Fejgin och Todorovic Lundberg (2009) har kartlagt Skolledarföreningens medlemmars arbetsmiljö. 

Resultatet visar att skolledarna ser sitt arbete som intressant och stimulerande, men att 

arbetsbelastningen är hög och att arbetet är psykiskt påfrestande.  Arbetsmiljöutbildning, övertid, 

pedagogiskt ledarskap, hot och våld och administrativt stöd är även områden där det finns brister. 

80 % av respondenterna anser sig inte ha tid för sitt pedagogiska ledarskap. De vill ha en större 

tillgång till kanslipersonal och mindre administrativa arbetsuppgifter, vilket stämmer bra överens 

med resultatet från Rektorsbarometern. 

Drygt 20% av rektorerna anger att de inte har tillgång till kanslipersonal. Cirka en tredjedel anser att 

det är mycket önskvärt att ha mer administrativt stöd (tillgång till kanslipersonal).   

De tror att deras arbetsmiljö kan förbättras om de får en ökad tillgång till kanslipersonal och 

administrativt stöd. Rektorerna vill lyfta bort sådant som kan utföras av andra på ett bättre sätt. 

Mycket dokumentation och blanketter förekommer också (Fejgin & Todorovic Lundberg, 2009).  

 

2.4.5. IT-system  

Jonas Söderström, informationsarkitekt, har skrivit boken ”Jävla skitsystem”, som är baserad på hans 

erfarenheter i arbetslivet. I boken diskuterar Söderström IT-system och vilka konsekvenser de kan få 

för företag (Söderström, 2010).  

Söderström menar att den fysiska arbetsmiljön har blivit bättre med åren, medan den digitala miljön 

helt glömts bort. I den digitala arbetsmiljön är det människan som får anpassa sig efter datasystemet, 

och inte tvärtom. Ökad stress och psykisk ohälsa är konsekvenser för de som dagligen sitter och 

försöker anpassa sig till systemen. Gemensamma nämnare, enligt Söderström (2010), för det som 

inträffar vid införandet av IT-system är att systemet gör arbetet krångligare, kunder blir missnöjda, 

och medarbetarna blir stressade på grund av krångel i systemet och kundernas missnöje. Många 

gånger anser Söderström att ledningen dessutom lägger ansvaret på medarbetarna för att kunna 

hantera systemen.  

Eftersom systemen är dåligt anpassade till människor innebär det att vi måste, tolka, tänka efter och 

komma ihåg, vilket kan leda till stress, frustration, utbrändhet och ohälsa.  

Många system är inte standardiserade, vilket innebär att de ser ut på många olika sätt, ibland har 

inte medarbetarna kompetens för systemen, systemen är inte flexibla, det införs ständigt nya system 

och utbildningen för systemen är ofta bristfällig (Söderström, 2010). 

  

http://www.ur.se/Produkter/174229-Rektorerna/Rektorsbarometern
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3. Metod 

3.1. Sammanfattning  

Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer utfördes för att besvara frågeställningen.  

Även ett tidsschema skickades ut till studiedeltagarna som fylldes i under en vecka. Resultatet av 

tidsschemat diskuterades under intervjun.  

Intervjuerna transkriberades, och teman och kategorier skapades. Likheter och skillnader i resultaten 

redovisades, och resultatet analyserades med hjälp av MTO-modeller.  

 

3.2. Litteratursökning  

Innan studien påbörjades utfördes en litteratursökning. Målet var att främst hitta svenska studier 

som handlar om ledarskap och tidsdisponering, främst gällande administrativt arbete. 

Sökningar utfördes initialt i Business Source Elite, där sökord (på engelska) relaterade till 

chef/ledarskap, offentlig organisation, tid och administration användes. Många av de artiklar som 

hittades var relativt gamla och andra var mindre intressanta till innehållet.  

Sökningar utfördes även i Google Scholar där sökningar (på svenska ord) utfördes på ord relaterade 

till chef, enhetschef, rektor, skolledare, tidsstudie, administration och dylikt. Sökningarna här gav fler 

relevanta träffar än i Business Source Elite. De träffar som var relevanta lästes igenom och 

referenserna i dessa träffar ledde vidare till mer relevant forskning.  

Visst relevant material erhölls även från studiens handledare, vars referenser ledde vidare till 

relevant material. 

Anledningen till att Business Source Elite valdes var att där fanns mycket material om ledarskap. 

Google Scholar valdes eftersom det var lätt att få relevanta träffar på svensk forskning.  

 

3.3. Typ av studie  

Studien är främst av kvalitativ karaktär, då kvalitativa intervjuer utfördes. En del av studien har dock 

en kvantitativ karaktär, på grund av användandet av ett tidsschema.  

En kvalitativ inriktning på studien är viktig, för att kunna undersöka chefernas upplevelser. 

 

3.4. Urval  

Det ursprungliga urvalet var tio enhetschefer (fem enhetschefen inom omsorg och fem rektorer) i 

Göteborgs Stad.   

Fackförbunden Vision och Lärarförbundet gjorde urvalet av enhetscheferna.   

Varför just enhetschefer valdes ut var för att de, enligt Marcus Gustavsson, ordförande i Vision, är 

mest pressade i chefsleden. Enhetscheferna är dessutom de som arbetar närmast Göteborgs Stads 

medborgare, och därmed bör deras förutsättningar för att utöva ett gott och nära ledarskap 

prioriteras. 

Rektorerna och enhetscheferna inom omsorg valdes ut på ett strategiskt sätt av Vision och 

Lärarförbundet.  

Rektorerna valdes ut för att få så bra täckning som möjligt på förskola, grundskola och gymnasium 

och även för att få in kontrasten mellan kommunal och privat huvudman. Genusperspektivet fanns 

också med som en faktor.   

När det gäller enhetscheferna inom omsorg valdes även dessa ut för att få en så stor mångfald och 
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spridning som möjligt, bland annat med tanke på representation från olika stadsdelar, genus, ålder 

och bakgrund.  

Eftersom intervjupersonerna inte ville att de personligen kopplas till sina svar beskrivs deras 

befattningar kort nedan:   

Rektor på en skola, förskolechef, enhetschef hemtjänst, enhetschef äldreboende, enhetschef 

administrativ service och förebyggande enhet, samt enhetschef funktionshinder.  

Dessa chefer arbetar i var sin stadsdel i Göteborgs Stad, men på grund av konfidentialitet skrivs det 

inte ut i samband med deras befattning. Studiedeltagarna arbetar i stadsdelarna Majorna-Linné, 

Västra Frölunda, Örgryte-Härlanda, Torslanda respektive Angered. De är 3 män och 3 kvinnor och de 

är mellan 32- 59 år.  

Intervjupersonernas identiteter kodades enligt följande för resultatdelen: Enhetscheferna: E1, E2, E3 

och E4 och rektorerna: R1 och R2. 

Slutligt antal deltagare i studien blev 6 (4 enhetschefer inom omsorg och 2 rektorer) enhetschefer, se 

mer under rubriken Hantering av bortfall.  

 

3.4.1. Antal intervjupersoner  

Anledningen till att inte fler intervjupersoner från början valdes ut beror på att antalet räcker för att 

en djup bild ska fås kring fenomenet. Kvalen (1997) menar nämligen att man ska ”intervjua så många 

personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta” (Kvale, 1997, s. 97).   

Det fanns dock ett intresse initialt från Vision och Lärarförbundets sida att fler än 10 chefer skulle 

intervjuas, men detta var inte möjligt på grund av begränsade tidsresurser.   

Om fler enhetschefer skulle ha intervjuats skulle det bli svårt att kunna analysera intervjuerna på det 

djup som är nödvändigt för att uppnå studiens syfte. Kvale menar nämligen att kvaliteten bör 

understrykas framför kvantiteten (Kvale, 1997).   

 

3.5. Undersökningsmetoder  

3.5.1. Förberedelser  

Informerat samtycke  

Efter att kontaktuppgifter från undersökningsdeltagarna erhållits från Vision och Lärarförbundet togs 

kontakt med dessa via e-post, där informerat samtycke bifogades (se Bilaga 3). Samtycket skrevs 

under och skickades till studieledaren via e-post eller post.   

Enligt Kvale (1997) innebär informerat samtycke bland annat att undersökningspersonerna 

informeras om syftet, upplägget, risker och fördelar med deltagande i undersökningen. 

Tematisering 

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att förbereda sig innan intervjun genom att tematisera, det vill säga 

besvara frågorna vad, varför och hur. Vad innebär att skaffa sig en förkunskap om 

undersökningsämnet. Varför syftar till att klargöra undersökningens syfte, och Hur handlar om att 

lära sig om olika intervju- och analystekniker, för att kunna bestämma vilken som är mest lämplig i 

det enskilda fallet (Kvale, 1997).  

Tematisering har utförts innan tidsschemat och intervjuguiden konstruerades, och den kunskap som 

har framkommit utgör grunden för tidsschemat och intervjuguiden.   

Syftet med studien diskuterades initialt med Vision och Lärarförbundet för att kunna tillfredsställa 
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deras behov. Detta syfte finjusterades sedan för att kunna inbegripa även ett MTO-perspektiv, vilket 

syns i frågorna i tidsschemat och i intervjuguiden.  

För att kunna ställa viktiga frågor menar Kvale (1997) att det är viktigt att känna till bakgrunden i ett 

ämne. I denna studie utfördes en del av litteratursökningen inför utformandet av tidsschemat och 

intervjuguiden, för att få ett grepp om forskning som finns kring ämnet. Detta för att utformandet av 

intervjuguiden och tidsschemat skulle dra nytta av tidigare forskning och besvara frågeställningen på 

ett fullgott sätt.  

 

3.5.2. Tidsschema  

Inspiration till denna studie  

Dellves & Wikströms studie (2011) har inspirerat till några av de kategorier som finns i denna studies 

tidsschema; exempelvis Planerade möten, Oplanerade möten, Telefonsamtal och Transport 

(Wikström & Dellve, 20011, s. 94) Även rubriker under bakgrundsuppgifterna i början på 

tidsschemat; till exempel Profession, Tid i yrket, Ålder, Antal år som chef och Antal anställda har 

inspirerats av deras forskning (Wikström & Dellve, 2011, s. 84). Dock har en hel del tillägg gjorts för 

att kunna täcka syftet med denna studie. 

Pilottestning 

Tidsschemat (se Bilaga 1) pilottestades inledningsvis för att kontrollera innehållet och omfattningen. 

Två av de 10 studiedeltagarna (en rektor och en enhetschef) fungerade som pilottestpersoner av 

tidsschemat, varav en även deltog i den riktiga studien. Pilottestpersonerna valdes ut slumpmässigt. 

Testpersonerna tyckte att schemat var bra, förutom att Utbildning/fortbildning saknades, vilket därav 

lades till inför den riktiga studien. 

Efter pilottestning skickades tidsschemat ut till studiedeltagarna, via e-post, som fylldes i under en 

arbetsvecka. Efter att studiedeltagrna hade fyllt i schemat skickades det tillbaka till studieledaren, så 

att denne kunde läsa igenom det.  

Tidsschemat följdes därefter upp av en intervju på cirka 1 timme, som spelades in. 

Anledningen till att ett tidsschema fylldes i är för att det var av intresse att se hur arbetssituationen 

såg ut rent tidsmässigt, för att kunna diskutera detta vidare i intervjun. Särskilt de delar i tidsschemat 

där siffrorna på något sätt var anmärkningsvärda (väldig höga eller låga) diskuterades. 

Innehåll 

Tidsschemat består av två delar:   

1) Bakgrundsuppgifter om chefen och arbetsplatsen och   

2) Arbetsuppgifter, som till exempel planerade och oplanerade möten med chefer, underställda och 

andra personer, administrativt arbete, utbildning, transport och övrigt. Det finns även en 

sammanfattande fråga för tidsåtgång för administrativt arbete, medarbetarstöd och strategiskt 

arbete. 

 

3.5.3. Intervjuer  

Även frågorna i intervjuguiden (se Bilaga 2) är inspirerade av Wikströms & Dellves studie (Wikström 

& Dellve, 2011, s. 85). Även egenkonstruerade frågor lades till för att intervjuguiden skulle fånga 

syftet med studien.  
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Intervjuguiden var semistrukturerad.   

En kvalitativ semistrukturerad forskningsintervju innebär att samtalet varken är helt fast eller helt 

öppet. Den utgår ifrån ett frågeformulär som innehåller olika teman och frågor (Kvale, 1997). 

Anledningen till att intervjun var semistrukturerad var på grund av behovet av diskussion kring 

frågorna, och för att följdfrågor ska kunna ställas så att djup förståelse ska kunna uppnås. 

Intervjuguiden pilottestades inte eftersom det i en semistrukturerad intervju går att ändra på vissa 

frågor efterhand som intervjuerna genomförs. 

Innehåll 

Frågorna i intervjun bestod av olika områden som bland annat var kopplade till frågeställningen om 

och ett gott och nära ledarskap. Ämnena var följande: Tidsdisponering, Uppdelning/proportioner av 

arbetsuppgifter, Kompetens för administrativa arbetsuppgifter, Värdeskapande administrativa 

arbetsuppgifter, Utförandet av administrativa arbetsuppgifter och Sammanfattning. 

Utgångspunkten var intervjuguiden, men även följdfrågor ställdes för att fördjupa vissa svar som var 

knutna till frågeställningen.  

Studiedeltagarna blev intervjuade på arbetstid och på deras kontor. 

Intervjun spelades in, med hjälp av datorprogrammet Audacity, och stödanteckningar fördes under 

pågående intervju.  

För att få ut så mycket som möjligt av undersökningsdeltagarna användes tystnad mellan frågorna, 

vilket var effektivt då undersökningspersonerna oftast fick tid att tänka under dessa pauser och därav 

kunde berätta mer. Kvale (1997) rekommenderar detta som ett sätt att driva intervjun vidare. 

 

3.6. Hantering av bortfall  

Studien fick fyra personer i bortfall (tre rektorer och en enhetschef). Lösningen på detta diskuterades 

med Vision och Lärarförbundet, då de är de som förmedlade samtliga kontakter från början.  

Initialt fanns fem enhetschefer från Vision, men detta antal reducerades till fyra eftersom en av 

enhetscheferna avböjde från sin medverkan. Därefter var det svårt för Vision att hitta en femte 

intervjuperson.  

Endast två rektorer medverkade i studien. Detta på grund av att en av rektorerna inte såg att hon 

passade in i studien och att två rektorer inte gick att få tag på, trots upprepade försök, även från 

Lärarförbundets sida.  

Studien fullföljdes dock som planerat, med skillnaden att intervjupersonerna blev färre till antalet. 

 

3.7. Analys  
Analys av en kvalitativ forskningsintervju sker oftast genom att materialet skrivs ut och att de egna 

anteckningar tillsammans med utskriften blir det som analyseras (Kvale, 1997).  

 

3.7.1. Transkribering  

Intervjuerna transkriberades. Kvale (1997) menar att utskriften ska passa forskningssyfte, och i detta 

fall var det lämpligt att skriva ner materialet ordagrant.  Dock transkriberades inte delar av 

intervjuerna som uppenbart inte var relevanta för studiens syfte. Citat plockades ut. 
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3.7.2. Bearbetning av resultatet  

Enligt Kvale (1997) är den vanligaste formen av analys av kvalitativa intervjuer att koda eller 

kategorisera uttalandena.  

En sammanfattning gjordes av resultatet (först för intervjuerna enskilt, men sedan för samtliga) och 

materialet delades in i olika viktiga begrepp, där informationen kategoriseras. Detta gjordes för att 

informationen skulle bli tydligare och mer framträdande, samt för att eventuella samband, likheter 

och skillnader skulle tydliggöras. Kategorier/teman konstruerades initialt efter intervjuguidens 

rubriker. Dock framkom andra relevanta kategorier under tiden som materialet analyserades.

  

Utifrån resultatet från intervjuerna och tidsstudien/tidsschemat drogs slutsatser kring hur den tid 

som ägnas åt administration påverkar enhetschefernas och rektorernas ledarskap. Dessa resultat 

analyserades med hjälp av MTO-modeller och tidigare forskning. 
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4. Resultat 

4.1. Sammanfattning  

De intervjuade cheferna beskriver att de de senaste åren fått en allt större administrativ börda, vilket 

tar tid ifrån deras möjligheter att utföra ett gott och nära ledarskap.   

Proportionerna av arbetsuppgifterna beskrivs som orimlig, då cheferna vill ha mer tid för 

medarbetarstöd och strategiskt arbete.  

Cheferna har dessutom inte kompetens för allt administrativt arbete de utför, särskilt arbete i nya IT-

system, men även för befintliga system som Personec och Time Care.   

Eftersom cheferna inte har tillräcklig kompetens för de administrativa arbetsuppgifterna de utför ser 

de att delar av dessa kan utföras mer effektivt av administratörer.  

En del administrativa system skapar merarbete, bland annat på grund av bristande kompetens och 

behörighet.  

Utbildningarna för IT-systemen är för de flesta chefer bristfälliga och stödsystem fungerar många 

gånger dåligt, då de ofta uppmuntrar cheferna att själva lösa de problemen som uppstår. 

Organisationens förutsättningar är en stor påverkande faktor då de påverkar chefernas 

förutsättningar. Ett av problemen är att många arbetar i ”stuprör”, vilket försvårar samarbete mellan 

olika delar av organisationen. Ett annat problem är bristen på utbildningar. 

Samtliga intervjupersoner vill, om de själv får disponera sin tid, lägga mer tid på sina medarbetare 

och utveckla arbetet. De vill lägga mindre tid på administrativa arbetsuppgifter för att kunna uppnå 

detta. 

Inga märkbara skillnader finns i rektorernas och enhetschefernas svar. 

Efter bearbetning av resultatet framkom följande kategorier: Den administrativa bördan, Kompetens, 

System som ger merarbete, Utbildning och stöd, Administrativt arbete som kan utföras mer effektivt 

av någon annan, Organisation, Mer ledarskap, mindre administration, samt Likheter och skillnader 

mellan enhetschefer och rektorer.  

 

Nedan beskrivs resultatet mer ingående från intervjuerna, men även i viss mån från tidsstudierna.  

När chefer eller cheferna nämns i resultatdelen syftar det på både enhetscheferna inom omsorg och 

rektorerna. 

 

4.2. Den administrativa bördan   

Samtliga intervjupersoner ser en ökning av den administrativa bördan de senaste åren, vilket, enligt 

intervjuerna, gör cheferna mindre tillgängliga för sina medarbetare.  

Tiden som används för administrativt arbete för enhetschefer och rektorer varierar från 25% - 40% av 

den totala arbetstiden. 

E1 uttrycker sig enligt följande:   

”Den administrativa bördan har ökat de här åren som jag jobbat som chef, måste jag säga.  

Jag tycker inte jag har det svårt i min nuvarande roll, men det försvårar för många att kunna vara en 

nära ledare. Och sen klagar man på att chefen inte är på plats och inte finns till för medarbetarna.  
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Eller också blir det tvärtom: om man är väldigt mycket med sina medarbetare i verksamhet så får 

man kritik för att man inte dokumenterat och rapporterat i olika system. ” 

De flesta intervjupersoner anser att proportionerna av arbetsuppgifterna är orimlig, då många vill ha 

mer tid för medarbetarstöd och strategiskt arbete.   

De tycker också att administrationen tar för mycket tid ifrån dem. Medarbetarstödet och det 

strategiska arbetet blir lidande på grund av den stora andelen administrativt arbete. 

Samtliga chefer poängterar att det är ledarskapet de är intresserade av och vill fokusera på. 

Personalarbete i IT-systemen Personec och Time Care upplevs ta mycket tid från många av cheferna, 

vilket påverkar den tid de kan lägga på medarbetarstöd. 

En del chefer anser att onödigt mycket tid läggs på att besvara enkätuppgifter som kommer från 

politiker eller olika yrkesgrupper. Detta ses som en slags onödig kontrollfunktion som inte är 

värdeskapande.  

Rektorerna menar att den dåliga balansen får konsekvenser kopplade till det pedagogiska 

ledarskapet: möjligheter att ge medarbetarna stöd, och ligga steget före.    

 

4.3. Kompetens  

Många chefer menar att de saknar kompetens för vissa administrativa arbetsuppgifter.  

Kompetensen är beroende av erfarenhet och utbildning, hur ofta cheferna är inne i IT-system, men 

även vilket administrativt stöd de får.   

Samtliga chefer menar att vissa arbetsuppgifter kan utföras mer effektivt av experter. 

Beroende på vad cheferna arbetar med har de problem med olika delar av de administrativa 

arbetsuppgifterna. En gemensam nämnare är dock att kompetens saknas för många av IT-systemen. 

Exempel på områden där merparten saknar kompetens är Personec och Time Care och vid införandet 

av nya IT-system. 

Vid diskussion kring införandet av nya IT-system berättar E4 följande:  

”Man får ju uppfinna hjulet, så får man ringa till sina kollegor och så är det någon som vet nåt. Klart 

att det blir ju frustrerande, det blir det. Och så har man såna här små lappar överallt då, på lösenord 

och genvägar och såna här saker med, ja, du vet man har ju fuskisar liksom, såna här saker (pekar på 

mappar och dylikt). Här är Time Care-mappen, Treserva och ja… man får försöka.” 

En del av cheferna har uttryckt att det behövs experter som utför vissa av de administrativa 

uppgiftera, då detta ökar effektiviteten.  

E2 uttrycker det enligt följande:  

”Är man expert, så gör man mindre fel och man lägger mindre tid till det. Och enhetschefer är kanske 

inte traditionellt kontorsnördar och då gör det att man sitter och jobbar på fel jobb och gör fel och det 

blir ineffektivt och dyrt och mederbetarna och det närvarande ledarskapet blir lidande.” 

”Systemen blir mer och mer sofistikerade, och det är positivt, men de har ju också blivit svårare och 

det gör att det kräver mera expertkunskap att hantera dem. Och då ska man ta den expertkunskapen 

från de som kan och lägga den på någon som egentligen borde göra något annat, nämligen 

enhetscheferna, som inte är kontorsnördar.”  
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4.4. System som ger merarbete   

Samtliga chefer vittnar om att de har väldigt många datasystem att arbeta i och betonar att det är 

svårt när nya datasystem införs innan man lärt sig dem. Många har problem även med system som 

har funnits ett tag.   

Inflödet av nya datasystem är också stort. Intervjupersonerna betonar att det är viktigt att ha någon 

som kan hjälpa till när det strular.  

Vissa chefer menar att ledningen ofta tror att problem löser sig vid införandet av nya IT-system, när 

det i själva verket krånglar till mycket.  

E2 menar att ”Det är inte löst för att man plockar bort en sekreterare och skapar ett dataprogram 

och lägger uppgiften på en enhetschef.” 

Enligt cheferna underlättar IT-systemen inte alltid arbetet, utan kan skapa merarbete. 

E1 uttrycker sig enligt följande:  

”Sen kan jag ju tycka såhär ändå, alltså, vi har så otroligt många system vi ska arbeta i. Och då får vi 

ibland argumenten när jag har lyft det här ”Det är bättre att ha flera IT-system än att jobba med 

papper”. Problemet är att du ska jobba med både och: ledighetsansökan, förlängning av ledigheter, 

anställningsavtal och sånt ska skrivas och det är fortfarande papper. Så att jag tycker inte att det 

blivit så effektivt fortfarande som det borde. Så det är mycket dubbelarbete kring olika saker. Det ska 

rapporteras i IT-miljön, men samtidigt ska det vara skriftligt på papper.” 

E3 rapporterar in sina medarbetares turbyten i Time Care. Dock kan en annan administratör ha 

hunnit registrera det innan honom. Detta innebär att han måste ta bort administratörens registrering 

för att kunna registrera, och slutligen får administratören återigen registrera. Systemet tillåter 

nämligen inte att administratören registerar före enhetschefen.  

Två av enhetscheferna menar att vissa arbetsuppgifter har blivit svårare att utföra på grund av 

datasystem. E4 berättar om beställningar i Servera:  

”Alltså man skickade till Arla en beställning. Nu ska du in på nätet, du ska in på Servera, du ska kolla i 

Vinst om det är upphandling. Och det är på undersköterskenivå, och sen sitter jag då på nästa nivå 

och ska godkänna allting och kolla så de gör rätt, samtidigt som jag har ett ledarskap att ta hand om. 

Så man får ju verkligen vara om och omkring sig.”  

E3 visar på att det kan vara komplicerat att bara boka en bil eftersom han måste gå in i ett särskilt 

program. 

”Om man ska boka en bil till exempel så är det inte bara att boka en bil liksom. Du måste använda dig 

av lösenord och det har jag inte skaffat mig, jag vet inte, jag orkar inte. ” 

E2 menar att mycket tid går åt schabbel, att göra fel, att lära sig göra rätt. Han menar att han inte 

hinner med att göra det som är väsentligt och att ”schabblet” tar ifrån honom möjligheten att jobba 

som stöd för medarbetarna. 

En av enhetscheferna beskriver att det i Personec finns mycket som ska kontrolleras. Chefen ska 

exempelvis godkänna turbyte och semester och kontrollera om medarbetarna har komp., 

semesterskuld och så vidare. Det är ett system som många av cheferna tycker är tidskrävande och 

något som ofta strular. Många av cheferna känner att de saknar full kompetens för systemet.  

E2 uttrycker sig enligt följande:  

”Det är en massa grejer i det här med personalraportering så att man ser till att de (medarbetarna) 
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tar sin semester och att de har fyllt i den, och att den har noterats och godkänts och att den minskar 

på något annat håll i något annat dataprogram, så att den inte ligger kvar och så vidare. Det är en 

massa meck, rent ut sagt, med administrationen och administrativt arbete som förr i tiden sköttes 

utav löneförättare, kontorister och så, som idag har huvudvärk och sitter lutandes över ett glas vin 

och känner att de är övertaliga.”  

 

4.4.1. Mallraseriet  

Vissa av cheferna vittnar om att det finns många digitala mallar och instruktioner om hur saker ska 

göras. Exempelvis ska målbeskrivningar skrivas in i dataprogrammet Rappet. Det finns även mallar för 

APT, miljöronder, rehabilitering och arbetsskador.  

E2 kallar detta för ”Mallraseriet” och menar att det är besvärligt eftersom formerna blir mycket 

viktigare än innehållet.  

Även lönesamtal och utvecklingssamtal utgår ifrån mallar, E2 uttrycker sig enligt följande: 

”ibland skulle man önska att man fick tänka själv och hålla utvecklingssamtal, men då ska det vara 

precis dessa frågorna. Och medarbetarna vet om det så de förväntar sig att man ska ställa dessa 

frågorna, och facken säger sedan ”Hade han frågat den frågan?” ”Nehe, då gjorde han fel”. 

Överhuvudtaget blir allt så mycket tvångströjor och ointelligent eftersom alla behöver mallar och 

stödatrapper.”  

 

4.5. Utbildning och stöd   

De flesta cheferna får enbart en kort grundläggande utbildning i nya IT-system, vilket gör det svårt att 

kunna använda sig av systemen efter utbildningen. Detta ger upphov till mycket strul och att 

cheferna gör fel.   

Både enhetschefer och rektorer berättar att stödfunktionerna är bristande. 

E2 menar att det tar tid att leta efter rutiner för vem som gör vad och vem man ska fråga när man 

stöter på problem:  

Det är för mycket sånt där skit, mycket går åt till skit som man egentligen skulle önska funkade 

bättre. ”Hur skaffar man ett trådlöst nätverk? Vem ska man fråga om det?” Då får man en hänvisning 

att man ska höra av sig till den. Och så gör man det, och då ska du fylla i en sån blankett. Och då ska 

man fråga var de finns. Och så finns det en stödfunktion som då säger ”Tänk efter själv”. 

Det är väldigt mycket såna grejer som man skulle önska fanns fungerande stödfunktioner, 

fungerande administrativt stöd, att man inte hade behövt lägga så jäkla mycket tid på sånt, utan att 

man hade kunnat ägna sig åt direkt stöd till medarbetarna. Vi har en assistent, men det är ändå 

mycket otydligt och oklart vem som gör vad ändå.”  

 

Om det blir fel i personalsystemet Personec så menar R1 att det finns en support medarbetarna kan 

vända sig till, men att det är tidskrävande, då blanketter ska fyllas i och de måste gå mellan olika 

aktörer innan problemet är åtgärdat.  
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4.6. Administrativa arbetsuppgifter som kan utföras mer effektivt av någon 

annan   
Samtliga chefer anser att det finns arbetsuppgifter som någon annan hade kunnat utföra mer 

effektivt. Dock är det många av cheferna som berättar att övriga arbetsgrupper även fått mer 

administration, vilket gör det är svårt att lägga över för mycket på dem, eftersom de inte hinner. 

Chefernas svar varierar mycket från varandra i denna fråga, men något som är någorlunda 

gemensamt för dem är att de anser att följande arbetsuppgifter kan utföras mer effektivt av någon 

annan: skrivandet av minnesanteckningar, framtagning av statistik, visst arbete i Time Care 

(schemaläggning) och personalrapportering i Personec.  

De flesta chefer menar att en administratör/byråsekreterare hade kunnat utföra vissa av dessa 

arbetsuppgifter mer effektivt. 

Siffran varierar rätt så mycket kring andelen administrativt arbete som cheferna anser kan utföras 

mer effektivt av någon annan, allt från 10-75% (10%, 20%, 33%, 50%, 50%, 50-75%).  

E2 anser att någon annan kan utföra minst hälften av de administrativa arbetsuppgifterna, eftersom 

det kan ta jättelång tid att ta reda på något själv som man inte är bra på. P1 uppger hälften av 

hennes arbetsuppgifter eftersom det finns mycket som måste skrivas.  

 

4.7. Organisation  
Baserat på svaren i intervjuerna verkar det som att cheferna arbetar i en hierarkisk stuprörs-

organisation, vilket gör att många problem uppstår i det administrativa arbetet. 

   

E1 menar att personer många gånger hängs ut, när det är organisationen och strukturer det är fel på. 

Till exempel kan handlingsutrymmet vara begränsat. 

4.7.1. Chefers förutsättningar  

Två av enhetscheferna betonar vikten av chefers förutsättningar.  

E1 anser att det är viktigt att Göteborgs Stad tittar på vilka förutsättningar en chef ska ha för att klara 

sitt jobb. Han menar att de behöver bra förtutsättningar, och en mindre hierarkisk organisation. 

”Och där måste man, i Göteborgs Stad, titta på: Vilka förutsättningar ska en chef ha för att klara sitt 

jobb, vilken service, vilka stödfunktioner? För utbildningar har vi väldigt mycket, i ledarskap, 

samtalsmetodik, värdegrund och så. Så utbildning är inte bristvara. Det som är bristvara är att få bra 

förutsättningar i sitt arbete och att organisationen är lite väl hierarkisk.” 

4.7.2. Chef eller administratör?  

Många av cheferna vill kunna lägga mer tid på sitt ledarskap. 

E4 diskuterar enhetschefens roll, och poängterar även att hon inte tycker att Göteborgs Stad står upp 

för vad de skriver i ledarskapsidén. Hon menar att det finns många duktiga chefer, men att de inte får 

tid att utföra sitt ledarskap:  

”Jag tycker att chefen ska vara mer chef och närvarande chef istället för att sitta och skriva i 32 olika 

system hela tiden. Man ska skriva planer och framtid och ditten och datten, så det tar jättemycket tid, 

det gör det. Och då är det frågan om ska man vara chef eller ska man vara administratör? Den frågan 
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tycker jag att man ska ställa högre upp. Vad är enhetschefens roll i verksamheten? 

När man söker en enhetschef så söker man en ledare eller söker man en administratör?” 

”Och jag kan tycka att Göteborgs Stad inte står upp för det som de skriver. Det är bra och fina och 

goda ord, MEN det gäller att leva upp till det också, för vi är många chefer som är otroligt duktiga 

ledare, men vi får inte utföra vårat ledarskap, och det är… vi får inte tiden att räcka till.” 

4.7.3. Rollklarhet  

E2 tar upp en viktig del i varför det kan vara svårt att arbeta effektivt med administration. 

”Vi har teknisk support, alla de här funktionerna finns ju, men det fungerar inte riktigt va, och 

strukturer och ordning och reda och vem som gör vad och vem som tar ansvar för grejerna.  

Det är inte så intressant att reda ut det, för hela organisationen är uppbyggd på att 

stadsdelsdirektören ska ha ett par personer omkring sig som är sektorschefer och de ska intressera sig 

för befolkningen. Och sen så finns det områdeschefer som ska styra den operativa verksamheten.  

Så är det lite glapp i vem som bestämmer vad och vem som tar tag i vad och vem som har mandat att 

ta tag i vad. Det är mycket som faller mellan stolarna. Och Göteborg genomgår en stor 

organisationsförändring och det märks verkligen.” 

E2 menar att mycket ramlar ner på enhetscheferna och att det blir de som får utföra mycket 

administrativt arbete eftersom de är ansvariga. Även R1 menar att mycket hamnar i rektorernas knän 

uppifrån. 

Vissa enhetschefer menar att de saknar mandat i vissa viktiga frågor.  

E1 menar att det beror på att han jobbar i en väldigt hierarkisk organisation. Frågor bollas upp och 

ner mellan olika nätverk (till exempel mellan honom och hans medarbetare, mellan enhetschefer, 

mellan sektorchefer och mellan områdeschefer). Han känner att han borde ha mer mandat i vissa 

frågor och menar att det blir svårt att jobba strategiskt när man inte har mandaten. 

E4 menar att ”Enhetscheferna är extremt kompetenta personer och man undergräver människor 

genom att inte ge dem rejält med ansvar och befogenheter.”  

 

4.8. Mer ledarskap, mindre administration  

Samtliga chefer vill, om de själva får disponera sin tid, lägga mer tid på sina medarbetare och 

utveckla arbetet. De vill lägga mindre tid på administrativa arbetsuppgifter för att kunna uppnå 

detta. 

E3 menar att naturliga möten behövs, att man är ute i gruppen så att man kan få förståelse och 

förtroende för varandra. ”Om de (medarbetarna) är ledsna eller så, så att de har en kanal i gruppen 

så att det inte läggs i gruppen då, så att det blir tungt där, utan att man pratar med sin chef. Jag 

tycker att jag är bra på det och att det är min styrka, jag tycker inte att det är så jävla roligt att sitta 

vid datorn.”  

E4 uttrycker sig enligt följande:  

”Jag tror att jag är en väldigt närvarande chef, jag tycker att det är väldigt viktigt att vara det. Och 

jag tror att mina medarbetare uppskattar det jättemycket och jag prioriterar faktiskt det mer än vad 

jag prioriterar administrativt arbete. Så jag är lite av en pain i the ass ska jag säga, rent ut sagt.  

Mina chefer kan bli arga på mig för att jag inte lämnat in alla rapporter i tid och så, men det kommer 
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inte i första hand för mig, utan jag är chef för att jag ska leda mina medarbetare, inte för att jag ska 

sitta och skriva rapporter.”   

”Så länge jag har varit chef här så har vi inte haft en enda omplacering. För mina medarbetare trivs 

här hos mig. Och jag har haft 2 år på rad de bästa medarbetarsiffrorna i Göteborg. Det gäller faktiskt 

att prioritera och jag tycker att det är ett solklart exempel. Jag tror att jag har de siffrorna på grund 

av att jag faktiskt är en närvarande chef som bryr mig om mina medarbetare.”  

 

4.9. Likheter och skillnader mellan enhetschefer och rektorer  
Det finns många likheter mellan enhetscheferna och rektorerna. De vill båda kunna ägna sig åt sina 

medarbetare och det strategiska arbetet, medan de vill ha en mindre andel administrativa 

arbetsuppgifter.  Samtliga tycker att de är svårt vid införandet av nya datasystem och när de ska gå in 

i ett datasystem som de sällan är inne i. De poängterar även vikten av administrativt stöd. 

Inga direkta skillnader kan urskiljas mellan enhetscheferna och rektorerna. 

 
Resultaten av studien är till största del de som förväntades. Dock var det intressant att se hur stor 

påverkan de organisatoriska förutsättningarna verkar ha på chefernas arbetssituation. 



29 
 

5. Analys och resultatdiskussion  
 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet av studien i förhållande till tidigare forskning inom 

ämnet, som sedan övergår i fördjupade analyser i analysavsnitten. I analysavsnitten analyseras 

studiens resultat ur ett MTO-perspektiv med hjälp av Porras och Robertsons modell, Cherns principer 

och Senges systemteori. Dessa modeller och principer kompletterar varandra på ett bra sätt 

eftersom de tar upp olika aspekter. Modellerna tydliggör även hur de olika delarna Människa, Teknik 

och Organisation påverkar varandra.  

Slutligen beskrivs en enklare analys utav de tre komponenterna (Människa, Teknik och Organisation). 

 

5.1. Hur relaterar tidigare forskning till resultaten?  
Mycket av tidigare forskning bekräftar de resultat som framkommit i denna studie.   

 

5.1.1. Konsekvenser av omorganisation 

Pousette (2001) beskriver att omorganisationer under 1990-talet har lett till en minskning av andelen 

anställda, vilket gjort att cheferna fått svårt att prioritera bland alla behov.  

Resultatet av denna studie visar tydligt på att cheferna inte har en bra balans mellan administrativt 

arbete, strategiskt arbete och medarbetarstöd. Det är mycket troligt att balansen mellan dessa skulle 

varit bättre om inte nedskärningar av personal skett. Om fler administratörer funnits kvar i 

organisationen skulle detta troligtvis underlättat för cheferna att fokusera på sitt ledarskap och de 

skulle lättare kunna möta behov från olika håll (medarbetare, medborgare, ledning etcetera). 

Vid omorganisation av Göteborgs stadsdelar blev bland annat antalet chefsnivåer fler (Åkesson 

Managementkonsult AB, 2010). Detta är något som två av enhetscheferna har kommenterat, då det 

gör att de inte får det mandat de anser sig behöva. Kanske beror det minskade mandatet på det 

utökande antalet chefsnivåer? Är detta då effektivt? Borde man se över antalet chefsnivåer? 

5.1.2. Befogenheter och handlingsutrymme  

Johansson (2010) menar att det är viktigt att en chef har en hög grad av inflytande och befogenheter.  

I denna studie är det tydligt att chefernas befogenheter kan utökas, då vissa enhetschefer känner att 

de inte har mandat i viktiga frågor.  

Larsson (2008) skriver att mellanchefer oftast ges ett litet handlingsutrymme, vilket även är fallet för 

vissa chefer i denna studie.  Då Larsson (2008) menar att detta beror på minskade resurser ser jag det 

som mycket viktigt att man ser över resursfördelningen i organisationen för att kunna förbättra 

chefers handlingsutrymme, vilket i förlängningen kan förbättra deras ledarskap. 

5.1.3. Krav från olika håll  

Tidigare studier tar upp att krav från olika håll, exempelvis från medarbetarna, medborgarna och den 

högsta ledningen gör det svårt för enhetschefer att prioritera (Skagert, 2004 & 2010; Larsson, 2008; 

Eriksson et. al., 2010).  

De intervjuade cheferna i denna studie har inte till någon större del tagit upp detta rent konkret, men 

det kan bero på att intervjufrågorna var mest riktade mot administrativa arbetsuppgifter. Dock har 

de nämnt att det är svårt att få tiden att räcka till för medarbetarna. 
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5.1.4. Mål  

Jag upplever de flesta cheferna i denna studie som överbelastade när det gäller administration.  

Skagert et. al. (2010) menar att chefer som är distanserade eller överbelastade ger mindre stöd till 

medarbetarna, vilket gör att det kan uppstå en osäkerhet kring organisationens mål.  

Jag ser att det finns en risk för att detta kan ske för cheferna i denna studie. De har uttryckt att de 

försöker prioritera sina medarbetare, men det är tydligt att det administrativa arbetet ibland hindrar 

dem. Om inte medarbetarna får tillräcklig kontakt med sina chefer finns det, som sagt, en risk för att 

en osäkerhet kring målen, vilket jag ser som negativt eftersom detta kan medföra att organisationen 

inte utvecklas i den riktning som är tänkt. 

5.1.5. Medarbetarstöd och resurser   

Skagert et. al. (2004) har undersökt hur första- och andra linjens chefer hanterar stress. De menar att 

cheferna känner sig stressade när de inte kan vara tillräckligt tillgängliga för sina medarbetare. De 

känner även stress från den högre ledningen på grund av att de får mindre resurser, och också på 

grund av strukturförändringar i organisationen.  

Cheferna i denna studie verkar i viss utsträckning känna sig stressade över den begränsade tid de har 

med sina medarbetare och även på grund av det begränsade administrativa stöd de har. Detta ser jag 

vara kopplat till begränsade resurser och som ett problem som dessvärre är svårt att lösa eftersom 

cheferna arbetar i en politiskt styrd organisation, vilket innebär att de får de pengar som tilldelas, och 

inte mer. 

5.1.6. Samordning  

Skagert et. al. (2004) har funnit i sin studie att chefer inom omsorg upplevde bristande styrning och 

samordning. Detta är något som även jag kan se i denna studie, då särskilt en av enhetscheferna 

hade stora svårigheter att veta vem han ska vända sig till när han fick problem. Detta är något han 

tror har att göra med organisationsförändringen 2011, vilket jag tror kan stämma. Kan detta kanske 

ha något att göra med att många av cheferna upplever att medarbetarna arbetar i stuprör? Genom 

att jobba i stuprör tror jag att det kan bli svårt att kunna samarbeta över ”gränserna”. Jag tror även 

att informationen inom de olika delarna i organisationen stannar där, och inte fördelas till de som 

kanske behöver dem, vilket kan skapa problem, merarbete och effektivitetsförluster. 

5.1.7. Administration   

Enligt Socialstyrelsen (2000) har den administrativa bördan ökat. Det är något som även cheferna i 

denna studie vittnar om, när många administrativa tjänster sagts upp.  

Dellve (2006) har funnit att många chefer inom sjukvården har problem med den administrativa 

bördan, samt bristande supportsystem.   

Detta resultat stämmer helt överens med denna studies resultat, där cheferna ser att den 

administrativa bördan är stor och upplever att de inte kan få tillräckligt med stöd från 

stödfunktionerna. Dellve (2006) har även funnit att cheferna ibland ser det administrativa arbetet 

som onödigt och att det borde utföras av andra funktioner.  

Även i denna studie ser cheferna att det administrativa arbetet till viss del är onödigt, särskilt när IT-

systemen strular eller om cheferna inte vet hur de ska göra för att lösa vissa situationer. I denna 

studie används dock ordet ”icke-värdeskapande” istället för onödigt.   

Cheferna i denna studie anser att Personec är ett krångligt och tidskrävande system, som vissa vill 

byta ut. Även Dellve (2006) har funnit att cheferna vill ha bättre administrativa system. 
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I Erikssons studie (2010) nämns att administrativa arbetsuppgifter sågs som ett hinder i att uppnå 

hälsofrämjande ledarskap och för att stödja medarbetarna.  

Detta är även något som cheferna i denna studie starkt påpekar: Det administrativa arbetet hindrar 

dem från att fullt ut utöva ett gott och nära ledarskap. 

Forssell & Ivarsson Westerberg (2011) menar att många blivit amatörsmässiga administratörer idag, 

vilket gör att det tar längre tid att utföra administrativa arbetsuppgifter. Detta kan jag även se för 

cheferna i denna studie, då de påpekar att mycket strular i IT-systemen på grund av deras bristande 

kompetens, men även på grund av att det inte finns bra stödfunktioner att tillgå.  

Även Dellve & Wikström (2009) menar att cheferna saknar kompetens för vissa administrativa 

arbetsuppgifter som de utför.  

 

Dellve (2006) menar att cheferna ser det strategiska arbetet som en viktig del i deras arbete, dock 

har de inte tillräckligt mycket tid för det, på grund av bland annat administrativt arbete. Detta är 

något som även bekräftas i denna studie, dock har fokus mer riktats på att cheferna främst vill vara 

tillgängliga för sina medarbetare. 

Precis som Tengelin (2011) visar i sin studie tar det administrativa arbetet för cheferna i denna studie 

upp en mycket stor del av arbetsdagen, vilket cheferna upplever stör deras dagliga arbete. 

5.1.8. Enhetschefer inom äldreomsorgen  

Hjalmarsson (2002) menar att enhetschefer inom äldreomsorgen har en stor arbetsbörda, men att de 

tycker att deras arbeten är viktiga och meningsfulla.  

Cheferna i denna studie vittnar om att de känner arbetsglädje och tycker att deras arbete är viktigt, 

och jag tror att det är deras hängivenhet till sina jobb som faktiskt gör att de ändå, enligt dem själva, 

utför sitt arbete rätt så bra. Jag ser det som viktigt att kunna behålla dessa chefer, då de är viktiga för 

verksamhetens utveckling och därmed medarbetarnas utveckling. För att få tid att utveckla ett gott 

och nära ledarskap behöver de vidare för förutsättningar för det, exempelvis genom stöd för 

administrativa system.  

Arbetsmiljöverkets undersökning (Mossberg, 2007, elektronisk källa) visar bland annat att det 

förekommer mycket pappersarbete för cheferna inom äldreomsorgen, vilket tar tid från 

medarbetarna.  

Just pappersarbete är inget som är särskilt vanligt för de intervjuade cheferna, dock förekommer 

mycket dokumentation i olika datasystem. 

5.1.9. Rektorer  

Precis som i denna studie uttrycker andra rektorer att de har ett stort behov av administrativ 

personal i form av en kanslist eller sekreterare (UR, elektronisk källa; Fejgin och Todorovic Lundberg, 

2009).  

Rektorerna upplever att det pedagogiska ledarskapet får stå tillbaka för administrationen (UR, 

elektronisk källa; Fejgin och Todorovic Lundberg, 2009), vilket även rektorerna i denna studie 

upplever.  

Fejgin och Todorovic Lundberg (2009) uppger att det i deras studie finns brister i det administrativa 

stödet för rektorer, vilket överensstämmer med mina resultat. 

http://www4.goteborg.se/prod/sk/ledarsida/dalis2.nsf/vyPublicerade/B8FE068BDB7F70DAC12570770048A620?OpenDocument
http://www.ur.se/Produkter/174229-Rektorerna/Rektorsbarometern
http://www.ur.se/Produkter/174229-Rektorerna/Rektorsbarometern
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5.1.10. IT-system  

Ett tydligt MTO-perspektiv kan urskiljas i Söderströms beskrivning av IT-system i arbetslivet 

(Söderström, 2010). Hans beskrivning av hur IT-systemen påverkar medarbetarna stämmer bra 

överens med svar jag fått från cheferna i mina intervjuer, det vill säga sammanfattningsvis att IT-

systemen skapar mycket krångel och tar tid.  

Men jag menar, precis som Söderström 2012, att det inte nödvändigtvis är IT-systemen i sig som är 

dåliga. Det är hur de introduceras till användarna, vilka IT-system som ledningen väljer att köpa, hur 

medarbetarna hanterar dem utifrån förväntningar, kunskaper och så vidare och hur de reagerar när 

det inte fungerar som spelar en stor roll i utfallet.   

Jag ser det som viktigt att titta på alla delar i organisationen för att förstå var problemet ligger. Att 

bara utgå ifrån att det är människorna som inte förstår är ett sorts stuprörstänkande som kan vara 

farligt. Detta gör att organisationer inte kan utveckla sin organisation och lära av de misstag de gjort. 

Att tänka utifrån människans förutsättningar innan tekniken införs är viktigt. Men det är även 

betydelsefullt att tänka på hur organisationen ser ut: ett system som passar en organisation och dess 

arbetssätt kanske inte passar en annan.  

 

5.1.11. Sammanfattning  

Mycket av tidigare forskning visar på många likheter med de resultat som har erhållits i denna studie: 

- Chefer upplever krav från många olika håll, vilket gör det svårt för chefer att prioritera. 

- Chefer inom omsorg upplever bristande styrning och samordning.  

-Den administrativa bördan har ökat, vilket är problematiskt för chefer inom sjukvården.  

- Chefer vittnar om bristande supportsystem och anser att visst administrativt arbete bör utföras av 

andra funktioner.   

- Chefer vill ha bättre IT-system.   

- Många chefer är amatörmässiga administratörer, många saknar kompetens för vissa administrativa 

arbetsuppgifter.  

- Cheferna tycker om sina arbeten.  

- Rektorer anser att det pedagogiska ledarskapet får stå tillbaka för det administrativa arbetet och att 

det finns brister i det administrativa stödet.  

- Administrativa arbetsuppgifter ses som ett hinder i att uppnå hälsofrämjande ledarskap och att 

stödja medarbetarna. 
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5.2. Analys med hjälp av Porras och Robertsons modell om  

arbetsplatsfaktorer 

Porras och Robertson beskriver att en organisationsförändring är möjlig om medarbetarnas beteende 

förändras. Och för att deras beteende ska förändras så måste miljön förändras. Beteendet påverkar 

arbetsutförande och därmed organisationens prestation (Porras och Robertson, 1992).  

I fallet Göteborgs Stad kan jag se att det blir svårt att ändra på chefernas beteende om inte miljön 

ändras, det vill säga de tre olika faktorerna: organisatoriska faktorer, sociala faktorer och teknologi. 

De fysiska aspekterna i modellen kommer inte att analyseras, då de inte undersökts i studien. 

Nedan kommer de viktigaste faktorerna och aspekterna att beskrivas och det kommer även att 

redogöras för hur de hör ihop och påverkar varandra.  

5.2.1. Organisatoriska faktorer 

Mål 

Målet i Göteborgs Stad är att chefer ska utföra många administrativa arbetsuppgifter effektivt. Detta 

mål verkar dock inte stämma överens med vad som sägs i ledarskapsidén (och som därmed är en del 

av definitionen för gott och nära ledarskap), där det bland annat uttrycks att chefen ska ha tillräcklig 

kompetens och kunna vara tillgängliga för sina medarbetare. Resultatet av intervjuerna visar tydligt 

på att så inte är fallet, då samtliga chefer saknar viss kompetens för administrativa arbetsuppgifter 

och har svårt för att kunna vara tillräckligt tillgängliga för sina medarbetare. Detta mål påverkar de 

sociala faktorerna, som till exempel chefernas ledarstil, genom att cheferna i denna studie blir mer 

fokuserade på administrativa arbetsuppgifter. Detta kan innebära att det blir svårt att fokusera på 

utövandet av ett gott och nära ledarskap. Istället utförs ledarskapet till stor del via datorn, istället för 

att medarbetarna får träffa sin chef fysiskt. På grund av denna ledarstil kan medarbetarna påverkas 

negativt genom att de inte får det stöd de behöver i sitt arbete, vilket kan få långsiktiga konsekvenser 

för organisationens effektivitet och därmed ekonomiska situation. 

Strategi 

Det verkar inte som att det finns någon bra strategi för hur cheferna på ett bra sätt ska uppnå målet. 

Exempelvis talar cheferna mycket om bristfälliga utbildningar och att de ofta får fråga kollegor om 

hjälp när de känner att de inte kan hantera administrativa system. Att ha en strategi som går ut på 

att enbart ge de anställda grundläggande utbildningar är, baserat på chefernas svar i intervjuerna, 

inte tillräckligt för att uppnå målet att chefer ska utföra administrativa arbetsuppgifter mer effektivt. 

Formell struktur  

Det finns även brister i den formella strukturen, då bland annat uppgiftsfördelningen inte är optimal.  

På grund av att cheferna inte är experter på administrativt arbete är det många av dem som anser att 

en del av deras administrativa arbete kan utföras mer effektivt av experter, exempelvis sekreterare. 

Jag kan även se att hierarkin ställer till problem för många enhetschefer då vissa känner att de har för 

lite mandat och att frågor bollas fram och tillbaka mellan olika nivåer innan beslut kan tas. Detta är 

problematiskt eftersom det skapar ineffektivitet i form av att beslut kan ta längre tid än nödvändigt 

och därmed fungerar hierarkin som en ”bromskloss”. 

Administrativa system  

De administrativa systemen, särskilt Personec, beskrivs som svårhanterligt. Det är mycket 

tidskrävande för cheferna och många gånger icke-värdeskapande. Stödfunktionerna för dessa system 
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är dessutom otillräckliga, vilket försvårar läget ytterligare.  

 

De organisatoriska faktorerna påverkar hur cheferna beter sig och framförallt deras tillgänglighet för 

sina medarbetare (ett gott och nära ledarskap).  

Sammanfattningsvis verkar de organisatoriska förutsättningarna inte vara tillräckligt goda för att 

cheferna ska kunna utöva ett gott och nära ledarskap.  

 

5.2.2. Sociala faktorer 

Värderingar 

De intervjuade chefernas värderingar kring administrativt arbete är i stort sett negativt, då det tar 

mycket tid ifrån deras ledarskap. Eftersom värderingar påverkar beteende (Porras & Robertson, 

1992) finns det en risk att detta påverkar hur cheferna utför sina administrativa arbetsuppgifter. Till 

exempel kan de utföra uppgifterna för sent eller slarvigt om de prioriterar andra arbetsuppgifter 

före. 

Ledarstil 

Jag kan se att ledarstilen, det vill säga värderingar och antagande (Porras & Robertson, 1992), för de 

högre uppsatta cheferna kan behöva ändras, då cheferna i denna studie uttryckt att de högre 

uppsatta cheferna verkar anta att införandet av ett IT-system ska ersätta administratörer, vilket inte 

verkar vara fallet.   

Eftersom chefsstilen bidrar till att fastställa eller förändra kulturen i en organisation (Porras & 

Robertson, 1992) är det viktigt att högsta ledningen ser över sina antagande, stämmer de överens 

med verkligheten, bör de ändra på sina antagande och vilka positiva effekter kan detta ha på 

medarbetarna och verksamheten? Kanske behöver ledningen förstå att det inte är hållbart och är 

mer kostsamt i förlängningen att anta att man sparar pengar på att säga upp administratörer? 

Interaktionsprocesser 

Interaktionsprocesser, som exempelvis kommunikationsprocesser eller problemlösande processer, i 

organisationen fungerar inte alltid optimalt med tanke på att stödfunktionerna ofta ber cheferna att 

själva hitta på lösningar på sina problem. När cheferna kört fast så kan de ofta inte komma vidare 

med hjälp av stödfunktionerna, och därför är interaktionen i kommunikationen mellan cheferna och 

stödfunktionerna mindre bra. Dock beror detta sannolikt på hur organisationen är uppbyggd 

(struktur) och även hur målen och strategierna ser ut. Så om en förändring ska till ser jag det som 

viktigt att ta tag i de organisatoriska förutsättningarna främst.  

 

5.2.3. Tekniska faktorer 

Arbetsutformning 

Arbetsutformningen, det vill säga de olika arbetsuppgifter som arbetet består av, har tydliga brister 

eftersom cheferna utför arbetsuppgifter som de inte har kompetens för, som till exempel arbete i 

vissa IT-system. Detta påverkar bland annat interaktionsprocesserna, exempelvis hur ofta cheferna 

behöver vända sig till stödfunktionerna. Det påverkar självklart även arbetsutförandet och därmed 

organisationens effektivitet. 
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Utformning av arbetsflöde  

I flera av intervjuerna har jag kunnat identifiera ett ”sekventiellt samberoende”, vilket innebär att 

den senare inte kan utföra en handling förrän den tidigare utfört sin aktivitet (Porras & Robertson, 

1992).  

Ett exempel på detta är när det uppstått merarbete för en av enhetscheferna när han gick in och 

godkände ett turbyte som redan blivit godkänt av en administratör. Eftersom det fanns en sekventiell 

ordning var enhetschefen tvungen att ta bort administratörens godkännande innan han kunde 

godkänna den själv, för att sedan skicka tillbaka turbytet igen för registrering av administratören. Om 

inte systemet hade varit så strikt reglerat hade detta inte varit något problem. Detta är enligt mig 

mycket ineffektivt, skapar merarbete och säkerligen irritation eller frustration hos de inblandade 

parterna. Dock kan detta vara svårt att ändra på om inte man uppdaterar systemet, eller om ett nytt 

köps in. Det finns säkerligen också en anledning till den sekventiella ordningen, men är denna 

anledning tillräckligt stark för att kunna försvaras i förhållande till det merarbete som skapas? 

Tekniska system  

Vissa tekniska system fungerar mindre bra, exempelvis Personec och Time Care, på grund av att de, 

enligt många chefer, är komplicerade och svåra att förstå.   

Teknisk expertis  

Den tekniska expertisen ses generellt som relativt god för cheferna i denna studie, dock är den inte 

tillräcklig för de IT-system som cheferna använder sig av. Då de bara har fått en grundläggande 

utbildning i systemen och för att det finns många system som de använder sällan så saknas 

kompetens för delar av vissa system.   

Enligt Porras och Robertson (1992) behöver en förändring för en faktor understödja en annan faktor 

som påverkas av denna förändring. I detta fall har inte den tekniska expertisen/kompetensen 

understötts för de tekniska system som har införts.  

Enligt Porras & Robertson (1992) kommer inte tekniken fungera så effektivt som möjligt oavsett om 

arbetena och arbetsflödena är väl utformade, om inte medarbetarna har tillräckliga kunskaper och 

färdigheter.  

Återigen ser jag att det är från organisationshåll som man behöver åtgärda problemet, man bör 

använda sig av en annan strategi för att underlätta problemen, exempelvis i form av gedigna 

utbildningar som följs upp, eller bättre stödfunktioner (interaktionsprocesser).  

 

5.2.4. Kontexten/omvärlden  

Jag ser det som viktigt att även ta upp den kontext som Göteborgs Stad befinner sig i. Som jag nämnt 

tidigare så har omorganisering av verksamheterna utförts på grund av den ekonomiska situationen. 

Därför är det svårt att kunna åtgärda de problem som uppkommer. Dock kan utvärderingen av 

förändringar medföra att ledningen lär sig av vad som varit lönsamt, för att i framtiden kunna utföra 

bättre förändringar.   

Att kunna se hur olika faktorer påverkar varandra kan också vara mycket nyttigt för att, kanske i vissa 

fall, på ett enkelt sätt komma åt vissa problem. Just därför ses Porras & Robertsons modell som ett 

mycket bra analysverktyg i detta sammanhang eftersom det tydligt visar hur olika faktorer kan 

påverka varandra.  
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5.2.5. Sammanfattning  

Det är just den tekniska expertisen som cheferna har störst problem med i sitt arbete och som de 

känner ger dem mest merarbete och tar tid från deras ledarskap.   

Jag ser det inte som rimligt att en chef ska, en stor del av sin arbetstid, behöva bekymra sig för sitt 

tekniska kunnande för att kunna arbeta på ett bra och effektivt sätt. Det verkar som att ledningen 

lägger en stor del av ansvaret på medarbetarna, att det är de som ska lösa sin kompetenssituation.  

Jag ser det som viktigt att ledningen uppmärksammar detta problemet och ser att deras val påverkar 

andra delar av organisationen och skapar problem som kanske inte är helt uppenbara, vid exempelvis 

inköpandet av ett nytt IT-system. Det är viktigt att de kan identifiera var problemen ligger och att de 

lägger resurser på de ställen där det behövs, exempelvis återkommande utbildningar i IT-system, 

eller återanställandet av viss administrativ personal.  

Enligt Forssell & Ivarsson Westerberg (2011) så är det inte särskilt vanligt att kostander mäts vid 

införandet av nya IT-system. Jag ser det som viktigt att ledningen tar med det i sina beräkningar att 

införandet av ett IT-system inte alltid bara underlättar, utan kan kosta väldigt mycket, i form av tid 

som går förlorad på grund av att användarna saknar rätt kompetens för att använda dessa system. 

 

Enligt Porras och Robertson är de fyra olika faktorerna sammanlänkade, vilket innebär att det är 

viktigt att de är kongruenta med varandra. Om de inte är riktade åt samma håll har de olika syften 

och därmed påverkas effektiviteten. Det är i ovanstående analys av Porras och Robertssons faktorer 

tydligt att de olika faktorerna inte är kongruenta med varandra, och därmed är det troligt att 

effektiteten i Göteborgs Stad påverkas negativt!  

 

Sammanfattningsvis finns brister i följande faktorer:   

Organisatoriska faktorer: Mål, Strategi, Formell struktur och Administrativa system.  

Sociala faktorer: Kultur, Ledarstil och Interaktionsprocesser.  

Tekniska faktorer: Arbetsutformning, Utformning av arbetsflöden, Tekniska system och Teknisk 

expertis.  

 

Enligt Porras och Robertsson (1992) påverkar hela systemet människans kognition, och därmed 

beteende och i sin tur arbetsutförande, och alltså hur organisationen presterar.    

Det är högst troligt att de förutsättningar som de intervjuade cheferna i Göteborgs Stad har påverkar 

hur de tänker och agerar. Många av de intervjuade cheferna vittnar om att den administrativa 

bördan faktiskt påverkar deras kognition (hur det tänker) och att det får konsekvenser i beteendet 

(det vill säga frustration vid strul i IT-system och mindre tid åt medarbetarstöd och strategiskt 

arbete). Detta får självklart konsekvenser för hela organisationen, till exempel hur effektivt 

medarbetarna kan arbeta mot uppsatta mål. Om inte mål kan uppnås, på grund av att mycket tid 

ägnas åt merarbete som de administrativa arbetsuppgifterna kan ge, och för att det därmed inte 

finns tid att exempelvis utveckla verksamheten, kommer detta att kosta för organisationen.  
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5.3. Analys med hjälp av Cherns principer  
Några av Cherns principer (Kompatibilitet, Gränsdragning, Informationsflöde, Makt och befogenhet 

och Ofullbordan) analyseras nedan.  

 

5.3.1. Kompatibilitet  

Kompatibilitet är en princip som betonar att utformningen av ett system måste vara kompatibelt 

med syftet, samt att medarbetare bör involveras i förändringsarbete.  

Det verkar som att ledningen inte helt tänkt på syftet när de köpt in de olika IT-systemen. 

Målsättingen verkar vara att man skulle kunna ersätta administratörerna genom att införa IT-system, 

och att dessa system skulle kunna hanteras lätt och effektivt om användarna fick en grundläggande 

utbildning. Dock verkar det inte som att ledningen har satsat på användarvänlighet i systemen (vilket 

ju är viktigt för att uppnå målet effektivitet som man hade vid införandet av systemen), eftersom 

många av cheferna beskriver hur komplicerande och tidskrävande vissa system är. Dessutom verkar 

det inte som att cheferna hade något att säga till om vid införandet av de olika systemen, utan detta 

har skett på en mycket högre nivå.  

Detta är bekymmersamt eftersom användarna innehar stor kunskap om hur deras arbetssätt är och 

därmed hur ett IT-system kan vara utformat för att passa arbetssättet. 

5.3.2. Organisatoriska gränsdragningar  

Organisatoriska gränsdragningar handlar om att gränsdragningar i organisationen inte bör utföras så 

att det hindrar information, kunskap och lärande.  

Jag kan tydligt se att de gränsdragningar som finns mellan stödfunktioner och cheferna är för 

”hårda”, eftersom man inte kan hjälpa varandra ”över gränserna”. Som några av cheferna har 

påpekat så blir det lite av ett stuprörstänk. Detta stupröstänk har säkerligen växt fram på grund av 

beslut som ledningen tagit om hur organisationen ska se ut, men det kan även bero på att 

medarbetarna dragit upp dessa gränser för att skydda sig själva, då de har väldigt mycket att göra 

och inte hinner ge den support som cheferna egentligen behöver.   

Jag ser det som viktigt att ledningen ser över organisationsstrukturer för att kunna minimera onödiga 

gränsdragningar. Om inte viktig information kan spridas ser jag att det finns en risk att 

organisationen fungerar mindre effektivt. 

5.3.3. Informationsflöde   

Informationsflöde är en princip som betonar att information ska göras tillgänglig för de som behöver 

den när de behöver den.  

Det är tydligt att cheferna inte får den information de behöver vid arbetet i de olika IT-systemen. Ett 

exempel på detta är när de vänder sig till stödfunktionerna och inte får den hjälp de behöver. Detta 

försvårar deras arbete och gör det ineffektivt. 

5.3.4. Makt och befogenhet   

Principen Makt och befogenhet betonar vikten av att makt och befogenhet följs åt.  

Vissa av cheferna i studien nämner att de vill ha mer mandat. Många chefer vill även att deras 

sekreterare ska ha mer mandat i systemen, så att de kan göra mer och därmed får chefen mindre 

administration. Dock tillåter inte systemen detta.   

Bristen på mandat ser jag som allvarligt eftersom detta påverkar effektiviteten i organisationen, 

bland annat på grund av skapandet av merarbete.  
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5.3.5. Ofullbordan   

Ofullbordan betonar att det efter förändring krävs utvärdering.  

Efter införandet av nya IT-system menar jag att en utvärdering bör ha utförts i Göterborgs Stad, för 

att utvärdera effekterna av systemet: Fick införandet av systemet den effekt som var tänkt? Kan vi 

lära oss något av dessa implementeringar inför framtiden? Att även analysera vad som hände när 

administratörerna blev färre är viktigt: Var detta något som man ekonomiskt tjänade på, eller har 

detta i själva verket kostat mer än det smakat?  

Efter intervjuer med cheferna verkar det som att IT-systemen och hur de fungerar i organisationen 

inte utvärderats tillräckligt.  

 

5.3.6. Sammanfattning  

Efter analys med hjälp av Cherns principer klargörs många brister:  

- De IT-system som införts är inte kompatibla med deras syfte, eftersom den kompetens som krävs 

för användarna (cheferna) inte är tillräcklig. Cheferna har dessutom inte varit delaktiga i 

införandeprocessen. 

- Organisatoriska gränsdragningar hindrar information, kunskap och lärande, på grund av 

”stuprörstänk”, främst gäller detta samarbetet mellan cheferna och stödfunktionerna.  

- Effekterna av införandet av IT-systemen verkar inte ha utvärderats.  
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5.4. Analys med hjälp av systemteori  
En systemanalys för Göteborgs Stad, med avseende på uppsägning av administrativ personal på 

grund av bristande ekonomiska resurser, utförs nedan. Endast vissa delar har tagits upp ur Senges 

(2006) systemtänk, då alla delar inte anses viktiga för denna analys. 

De begränsade ekonomiska resurserna kan tolkas skapa en ond cirkel eftersom arbetsförhållandena 

blir sämre då personal sägs upp.   

De medarbetare (i detta fall cheferna i denna studie) som är kvar får en större administrativ börda, 

vilket i sin tur påverkar deras goda och nära ledarskap, och därmed medarbetarna.  

Chefernas bristande kompetens för administrativa arbetsuppgifter minskar även effektiviteten (se 

effektivitetsförluster i figuren) i utförandet av dessa uppgifter.   

Den stora administrativa bördan för cheferna kan påverka deras tillgänglighet för medarbetarna och 

medföra att medarbetarna presterar sämre i sina arbeten och att klienterna/eleverna blir missnöjda. 

Effektiviteten och därmed den ekonomiska vinsten påverkas troligtvis, vilket leder till att det 

ekonomiska underskottet ökar, vilket i sin tur leder till ytterligare uppsägning av personal. Och så är 

den onda cirkeln sluten. Se Figur 2.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Systemanalys för Göteborgs Stad, med avseende på uppsägning av administrativ personal på 

grund av bristande ekonomiska resurser. 

 

5.4.1. Balanserand feedback  

Den balanserade processen (som i ett system söker efter stabilitet och strävar efter ett visst mål) 

(Senge, 2006) i Göteborgs Stad är strävandet efter att uppnå målet kring chefers effektivitet i 

utförandet av administrativa arbetsuppgifter. Problem uppstår dock eftersom det inte är möjligt att 

uppnå samma resultat med färre anställda (i detta fall administratörer), och ersätta dessa med IT-

system samtidigt som antalet patienter/brukare/elever inte förändras. Dessutom är chefernas 

kompetens för vissa administrativa arbetsuppgifter inte tillräcklig för att de ska utföra dem på ett 

effektivt sätt.   
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Såvida målet inte ändras av ledningen är det troligt att problemen med den administrativa bördan 

för cheferna kommer att kvarstå, och förstärka den onda cirkeln.  

5.4.2. Sammanfattning  

Genom att utföra denna systemanalys tydliggörs sambanden mellan olika delar av organisationen 

och hur de hör ihop och helheten blir tydligare.  

De begränsade ekonomiska resurserna och målet (att chefer ska kunna utföra administrativa 

arbetsuppgifter mer effektivt) står i konflikt med varandra och kan tolkas skapa en ond cirkel. 

Eftersom det inte är möjligt att uppnå målet med de organisatoriska förutsättningarna som finns är 

det troligt att problemen kommer att kvarstå.  
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5.5. Analys Människa-Teknik-Organisation  
I de analyser som utförts med hjälp av Porras och Robertsons modell, Cherns principer och Senges 

systemteori kan vi se hur de olika delarna i MTO-konceptet påverkas och hänger ihop. En kort 

sammanfattning, baserad på vad som diskuterats i detta avsnitt, beskrivs nedan för att tydliggöra hur 

de olika delarna hänger ihop och påverkar varandra. 

Organisationens mål (effektivt utförande av administrativa arbetsuppgifter) är inte rimligt att uppnå 

på grund av ekonomiska förutsättningar (omvärld/kontext) och otillräckliga strategier (bristfällig 

kompetensutveckling av Teknisk expertis).  

Uppgiftsfördelningen (organisation) är mindre bra, på grund av den stora administrativa bördan som 

har lagts på cheferna. Interaktionerna (människa) i organisationen är bristfälliga, främst mellan 

chefer och stödfunktioner.   

De organisatoriska och tekniska förutsättningarna påverkar chefernas tankesätt (människa), hur de 

beter sig och därmed deras ledarskap. Dessa förutsättningar påverkar hur mycket tid cheferna kan 

ägna åt sina medarbetare, vilket avgör relationerna som chefen har till sina medarbetare (människa). 

Hur väl ledarskapet utförs påverkar slutligen organisationens prestation. 
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6. Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras bland annat studiens reliabilitet och validitet. Även diskussion kring 

tidsschemat, intervju och intervjuguiden, bortfall samt analys förs.  

 

6.1. Tidsschemat  
En pilottestning utfördes på tidsschemat eftersom det är relativt omfattande. Pilottestningen bidrog 

med stor sannolikhet till att stärka studiens resultat. Det är nämligen möjligt att ett tidsschema som 

uppfattas som för omfattande kan fyllas i slarvigt, och därmed kan resultatet delvis bli intetsägande. 

Det finns en risk för att tidsschemat, trots pilottestningen, till viss del var för omfattande eftersom 

alla chefer faktiskt inte fyllde i det. Detta kan dock bero på tidsbrist, istället för brist på intresse, så 

det är svårt att uttala sig om orsaken.  

De som inte fyllde i tidsschemat var en enhetschef inom omsorg och en rektor. Dessutom hade inte 

alla chefer (en enhetschef inom omsorg och en rektor) skickat in tidsschemat innan intervjuerna, 

men detta löstes eftersom en genomgång av tidsschemat utfördes under intervjun.  

För de som inte fyllt i tidsschemat alls kunde även situationen lösas här genom att cheferna fick 

uppskatta en snittvecka och diskussion kunde föras kring detta. Dock anser jag att det alltid är bättre 

att ha ett underlag som är baserat på en verklig arbetsvecka, eftersom det kan vara svårt att 

uppskatta tidsfördelningen. Exempelvis kan sådant som är tråkigt upplevas ta längre tid och så 

vidare. 

 

6.2. Intervju och intervjuguide  
Anledningen till att en semistrukturerad intervju utfördes i studien var på grund av önskan att låta 

deltagarna prata relativt fritt och förhoppningen om att kompletterande följdfrågor skulle kunna 

berika svaren.  

Antalet frågor i intervjuguiden anses lagom för att svara på frågeställningen. Intervjuerna var mellan 

30-60 minuter, vilket jag ser som lämpligt för att kunna samtala på en hög nivå, där varken 

intervjupersonen eller intervjuaren blir trött.  

Att intervjuguiden i slutet innehöll sammanfattningsfrågor ses som fördelaktigt eftersom en del som 

inte framkommit i intervjun tidigare framkom på slutet.  

 

6.3. Bortfall  
Bortfallet av intervjupersoner medförde att studiens omfattning blev mindre än planerat. Dock är 

resultatet fortfarande användbart eftersom många av intervjupersonerna bidrog med fylliga 

beskrivningar kring sin arbetssituation.   

På grund av att studien är kvalitativ är bortfallet inte lika viktigt i jämförelse med om det hade varit 

en kvantitativ studie, då syftet inte är att generalisera resultatet, utan endast få en fyllig beskrivning. 

Dock finns en möjlighet att fler aspekter i ämnet kunnat uppkomma med ett större antal 

intervjupersoner. 

 

6.4. Analys  
Tanken var initialt att utföra en kvantitativ analys för tidscheman där ett medelvärde och median 

skulle räknas ut. Dock blev inte fallet så, eftersom endast fyra tidsscheman erhölls från 
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studiedeltagarna. Att räkna ut medelvärde och median är därav mindre intressant, eftersom det är 

svårt att uttala sig om något utifrån fyra personers svar. Istället användes tidsscheman mest för 

diskussionsunderlag till intervjuerna, vilket var mycket givande.  

 

Varför just Porras & Robertson, Cherns principer och Senges systemanalys användes i analysen var 

för att de på bästa sätt ansågs få fram essensen ur resultatet, då de är tydliga och praktiskt 

användbara för analys. Ett annat skäl är att de tar upp många viktiga faktorer som tas upp i studiens 

resultat. 

 

6.5. Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om konsistens och tillförlitlighet, och huruvida resultatet kan reproduceras vid 

andra tidpunkter och av andra forskare. Kommer exempelvis en intervjuperson att ge ett annat svar 

till en annan intervjuare (Kvale, 2009)?  

Eftersom undersökningen till största del består av en kvalitativ, semistrukturerad intervju menar jag 

att detta till viss del innebär att intervjupersonen kan styra intervjun åt de håll som hon eller han 

anser lämpligt, vilket kan påverka resultatet.  

Det sätt som intervjuaren ställer frågorna på, ordningen och användningen av pauser etcetera kan 

troligtvis också påverka hur intervjupersonen svarar.  Något som Kvale (2009) bland annat betonar är 

vikten av att inte ställa ledande frågor. Detta är något jag varit medveten om innan jag påbörjade 

intervjuerna, vilket gjorde att jag försökte undvika denna typ av frågor. 

Sammanfattningsvis menar jag att samspelet mellan intervjuare och intervjuperson kan påverka 

intervjupersonen och därmed svaren. Därför kan resultatet variera om samma undersökning skulle 

utföras igen av en annan intervjuare.   

Jag anser dock att tillvägagångssättet i denna studie är beskrivet på ett utförligt sätt, vilket 

underlättar replikation av studien med ett liknande resultat.  

 

6.6. Validitet  
Enligt Kvale (2009) kan validitet kallas för giltighet. Vid undersökning av validitet ställs frågan 

huruvida en metod undersöker de den avser undersöka.   

Det finns olika typer av validitet, nedan presentaras fyra former (Bryman, 2001): 

6.6.1. Begreppsvaliditet  

Begreppsvaliditet gäller främst kvantitativ forskning och ställer frågan om man mäter det man avser 

att mäta (Bryman, 2001).  

Att intervjufrågorna var inspirerade av en annan vetenskaplig studie och konstruerade efter en 

mindre litteratursökning, samt anpassade efter ett MTO-tänk och ett gott och nära ledarskap, med 

syftet hela tiden i fokus, gör att begreppsvaliditeten ses som god. På grund av det stora 

bakgrundarbetet innan utformandet av intervjuguiden anses den alltså mäta det den är avsedd att 

mäta (Bryman, 2001). 

6.6.2. Intern validitet  

Intern validitet har oftast med kausalitet att göra. Är slutsatsen om ett kausalt förhållande mellan två 

variabler hållbart? Den faktor som påverkar en annan kallas för den oberoende variabeln, medan 

effekten av denna faktor är den beroende variabeln (Bryman, 2001).  
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Det är svårt att uttala sig om kausalitet i denna studie, delvis med tanke på det låga deltagarantalet, 

men även på grund av att resultatet bara erhållits genom en metod: intervju. Denna intervju hölls 

dessutom under en kort tid, och enbart med ett chefsled. För att kunna få en rättvis bild av läget är 

det viktigt att undersöka även andra positioner i organisationen. Dock var syftet med 

undersökningen enhetschefernas upplevelse i centrum, och därför valdes just dessa för intervju, och 

inga andra.  

I resultatet framkom bland annat brister i organisationen, men det kan vara svårt att säga vad som 

orsakar problem (kausalitet). Det finns dock tecken på vissa tendenser som tyder på att 

organisatoriska förutsättningar är grunden till de upplevda problemen.  

Den interna validiteten är inte dock inte avgörande för denna uppsats eftersom syftet var att ta reda 

på chefernas uppleveler och inte kausala samband. 

6.6.3. Extern validitet  

Extern validitet ställer frågan huruvida resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver 

undersökningskontexten. Det är urvalet som är avgörande för svaret på denna fråga (Bryman, 2001). 

Eftersom urvalen i denna undersökning är mycket litet, och urvalet därmed inte är representativt för 

grupperna går det inte att generalisera resultatet utöver undersökningskontexten.  

Dock har denna studie inte som primära syfte att generalisera resultatet, utan skapa en djupare 

förståelse kring fenomenet.    

Det går ändå inte att undgå från det faktum att det hade varit fördelaktigt att utgå från fler 

intervjupersoner från början, med tanke på det relativt stora bortfallet.  

I resultatanalysen har många slutsatser dragits kring resultatet. Det är viktigt att inte generalisera 

resultatet utöver undersökningsdeltagarna på grund av det relativt låga deltagarantalet. Dock pekar 

det på att resultaten kan stämma för fler än intervjupersonerna, eftersom tidigare forskning på 

många punkter pekar på liknande problem som framkommer i denna studie. 

6.6.4. Ekologisk validitet  

Ekologisk validitet tar upp frågan om resultat som erhålls är tillämpbara i människors vardag och i 

deras naturliga sociala miljöer. Exempelvis kan slutsatsen från en enkätundersökning ha en hög 

begreppslig validitet, intern och extern validitet, men ha en begränsad ekologisk validitet eftersom 

situationen att fylla i en enkät är onaturlig (Bryman, 2001).  

Vid de intervjuer som hållits har intervjupersonerna till stor del kunnat tala fritt kring de frågor som 

ställts. De har inte begränsats i sina svar genom att de exempelvis behöver välja fasta svarsalternativ. 

Detta medför att den ekologiska validiteten anses vara god.  

 

Då antalet undersökningsdeltagare var så pass lågt som sex stycken går det inte att dra några 

generella slutsatser för enhetschefer och rektorer som just undersökts. Dock har denna studie som 

syfte att få en djupare förståelse kring ämnet, för att Vision och Lärarförbundet ska kunna gå vidare i 

sitt fackliga arbete.  
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7. Sammanfattning och slutsatser 

I resultatdiskussionen ovan har resultaten från studien diskuterats, utifrån studiens syfte. Men för att 

klargöra svaren för studiens frågeställningar sammanfattas detta konkret nedan.  

 

7.1. Hur påverkar den tid som ägnas åt administrativt arbete enhetschefernas 

(enhetschefer inom omsorg och rektorer) ledarskap i Göteborgs Stad? 
 

1. Hur ser tidsfördelningen av de olika arbetsuppgifterna ut för enhetschefer?   

De olika arbetsuppgifter som varit mest intressanta att undersöka i studien har varit administrativt 

arbete, medarbetarstöd och strategiskt arbete. Resultatet visar att orimligt mycket tid läggs på 

administrativt arbete, vilket gör att cheferna får mindre tid för medarbetarstöd och strategiskt 

arbete. Cheferna upplever en snedfördelning i balansen mellan dessa arbetsuppgifter, då de anser 

att tiden de lägger på administrativt arbetet hindrar dem från att utöva ett gott och nära ledarskap. 

Cheferna uttrycker en önskan om att kunna lägga mer tid på medarbetarstöd och strategiskt arbete, 

och mindre tid på administrativt arbete. 

2. Hur upplever enhetschefer att den tid de ägnar åt administration påverkar deras 

möjligheter att utföra ett gott och nära ledarskap?  

Denna frågeställning är mest central i arbetet, just på grund av att chefers ledarskap är viktigt för att 

organisationen ska fungera optimalt.  

Frågan hänger starkt samman med hur enhetschefernas arbetssituation är, och därför kommer 

arbetssituationen även beskrivas för att tydliggöra hur det administrativa arbetet påverkar 

ledarskapet. 

Cheferna beskriver att utförandet av de administrativa arbetsuppgifterna tar mycket tid ifrån dem 

och de betonar att de främst upplever problem med IT-system.   

Samtliga chefer anser att vissa administrativa arbetsuppgifter bör utföras av experter. 

På grund av avsaknad av rätt kompetens och brist på stöd tar arbete i IT-system mycket tid ifrån 

cheferna, vilket gör att mindre tid går åt till att utföra ett gott och nära ledarskap. Strul i 

datorsystemen leder till frustration och stör ledarskapet. Därmed får cheferna mindre tid till att 

stödja sina medarbetare och utveckla organisationen. Detta kan påverka medarbetarnas utförande 

och därmed organisationens utförande. 

Av resultatet framgår att de organisatoriska förutsättningarna inte upplevs som tillräckliga för att 

chefernas arbetssituation ska vara tillfredställande. Källan till problemen verkar främst vara de 

begränsade ekonomiska resurserna som lett till uppsägning av administrativ personal.   

 

Delar av organisationen verkar arbeta i stuprör, vilket hindrar spridandet av information, kunskap 

och lärande mellan olika delar av organisationen (exempelvis mellan chef och stödfunktioner), vilket 

resulterar i merarbete för cheferna.   

Eftersom uppgiftsfördelningen inte är optimal (chefer utför alltmer administration, som 

administratörer bör utföra), blir situationen vidare svår för cheferna.  

Det finns även tydliga svårigheter i att uppnå organisationens mål, på grund av otillräckliga strategier 
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(bland annat enbart grundläggande utbildningar i IT-system), vilket även detta kan påverka 

ledarskapet negativt. 

Utövas då det goda och nära ledarskapet?  

När det gäller hur väl cheferna kan utöva ett gott och nära ledarskap (se definition på s. 11-12) är 

detta tveksamt, bland annat på grund av att det administrativa arbetet tar tid ifrån dem att vara 

tillgängliga för sina medarbetare. Även avsaknaden av adekvat administrativ kompetens gör det 

tveksamt om ledarskapet fullt ut är gott och nära.  

Resultatet av intervjuerna visar tydligt på att det är svårt för cheferna att ha Göteborgarnas intresse i 

åtanke, då det administrativa arbetet tar stor del från deras tid för medarbetarna. Detta kan i sin tur 

innebära att deras medarbetare inte får tillräckligt med förutsättningar för att kunna ge 

Göteborgarna den service de behöver.   

Det verkar som att cheferna i viss mån utvecklar medarbetarnas motivation, engagemang och 

kompetens, men inte så mycket som de skulle vilja. Cheferna lägger dock tid på sina medarbetare 

och försöker prioritera dem, men mycket av det obligatoriska administrativa arbetet stör, och hindrar 

dem därmed i sina ambitioner att utöva ett gott och nära ledarskap.  

Enligt definitionen för ett gott och nära ledarskap är det bland annat viktigt att ledaren har 

administrativ kompetens, vilket är tydligt att det finns brister i, särskilt när det gäller IT-system. Detta 

är delvis beroende på otillräcklig utbildning, men även på grund av att chefer behöver hantera många 

IT-system som de sällan arbetar i.   

Det verkar som att de ekonomiska resurserna är en stor bidragande orsak i problemen eftersom det 

är den ekonomiska situationen som lett till organisationsförändringarna 2011 inom staberna i 

Göteborgs Stad (Åkesson Managementkonsult AB, 2010; Göteborg Stad). Med större ekonomiska 

resurser skulle möjligheterna att anställa mer administrativ personal öka, och cheferna skulle kunna 

ägna sig mer åt att vara renodlade chefer, och därmed utöva ett gott och nära ledarskap.

  

 

7.2. Praktiska implikationer  
Utifrån resultatet och tidigare forskning i ämnet urskiljs förbättringspotential på en hel del punkter. 

Förbättringsförslag är följande: 

- Inför mer administrativa resurser, för att frigöra tid från cheferna så att de kan utöva ett gott och 

nära ledarskap. Överlåt det administrativa arbetet till experter, då de utför dessa arbetsuppgifter 

mer effektivt. 

- Ändra på uppgiftsfördelningen. Cheferna bör ägna sig åt mindre administrativt arbete och mer tid 

till medarbetarstöd och strategiskt arbete. 

- Om inte ovanstående punkter kan uppnås är det viktigt att utveckla chefers administrativa 

kompetens.  

- Utför en konsekvensanalys innan nya IT-system införs, och involvera medarbetarna. De är de som 

vet hur man arbetar i organisationen, och inte teknikerna som utvecklar systemen. 

- Gör uppdateringar i IT-system så att de är bättre anpassade till användarna, eller byt ut system. 

Ändra exempelvis vissa behörigheter, för att undvika dubbelarbete, eller gör systemet mer anpassat 

efter arbetssättet. 
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- Ändra på organisatoriska förutsättningar, såsom ökat mandat och behörighet, ökat samarbetet 

mellan olika delar av organisationen, för att kunna sprida information till de som behöver det. Det är 

viktigt att utveckla samarbete över gränserna, exempelvis mellan stödfunktioner och cheferna. Även 

en ökad tydlighet rollfördelning är nödvändig i organisationen, så att cheferna vet vem de ska vända 

sig till vid problem. 

- Ledningen bör se över sina antaganden: Är det mer kostnadseffektivt att låta enhetscheferna sköta 

en så stor andel administrativa arbetsuppgifter? Vilka konsekvenser får det för deras ledarskap? 

- Ändra strategin för att uppnå målet (att cheferna ska kunna utföra administrativa arbetsuppgifter 

effektivt). Den strategin som används idag har uppenbarligen inte fungerat. Eller ändra kanske på 

målet? Till exempel genom att den största delen av det administrativa arbetet ska utföras av 

administratörer, och inte chefer. Det föregående målet kanske inte kan uppnås med de 

förutsättningar cheferna har idag. 

- Utvärdera de förändringar som görs. 

 

Det kan vara svårt att ändra på mängden administrativt arbete, bland annat på grund av 

organisatoriska och ekonomiska faktorer (vilka har diskuterats i denna uppsats). Jag ser det därför 

som viktigt att kunna hitta alternativa lösningar på problemet. För att kunna minska volymen av 

administration, men samtidigt behålla det värde som administrationen ger är följande tre punkter 

särskilt viktiga:  

- IT-system som är anpassade till organisationen.  

- Delaktighet av medarbetarna i utvecklandet av IT-system.   

- Regelbundna utbildningar i IT-system, för att ge medarbetarna kompetens för det arbete de utför 

och därmed öka effektiviteten.  

Nyckelorden är alltså sammanfattningsvis användbara IT-system, delaktighet och kompetens. 

 

7.3. Slutord  
Eftersom det är viktigt att i framtiden kunna rekrytera kompetenta chefer (Lutz & Olsson, 2011) ser 

jag det som betydelsefullt att kunna göra arbetet som chef attraktivt.  

Genom att inte satsa på cheferna och uppmärksamma deras förhållande tror jag att Göteborgs Stad 

gör sig en otjänst. Detta kan leda till en hög omsättning av chefer, vilket jag tror kan skapa 

svårigheter att på lång sikt uppnå viktiga organisatoriska mål. Det är även något som är påfrestande 

för medarbetare. 

Den högsta ledningen behöver se över enhetschefens (enhetschef inom omsorg och rektor) roll i 

verksamheten och fråga sig om chefen ska vara chef eller administratör. 

Efter de analyser som utförts av resultatet finns stora möjligheter att förbättra chefers 

förutsättningar, eftersom vi vet var några av bristerna finns och hur de hör ihop och påverkar 

varandra. Om denna kunskap kan omsättas i praktik kan detta frigöra tid från cheferna och förbättra 

deras möjligheter att utföra ett gott och nära ledarskap.  
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Framtida forskning  

Eftersom det finns få studier som mäter de ekonomiska konsekvenserna av 

organisationsförändringar (och därmed förändringar av chefers förutsättningar) ser jag det som 

intressant att framtida forskning fokuserar på kostnader och vinster som dessa förändringar 

genererar.  

Jag ser det som viktigt att i siffror kunna visa vad förändringar åstadkommit, eftersom detta kan bli 

ett kraftfullt verktyg för att högsta ledningen ska reagera. För till syvende och sist är det de 

ekonomiska förutsättningarna som styr hur ledningen fattar beslut i en organisation och därmed hur 

organisationen fungerar! 
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BILAGA 1 

T I D S S C H E M A 

__________________________________________________________________________________ 
 

BAKGRUNDSUPPGIFTER CHEF 

1. Profession  

2. Antal år i yrket  

3. Nuvarande titel  

4. Antal år som chef:  

a) totalt  

b) på nuvarande arbetsplats  

5. Ålder  

 

BAKGRUNDSUPPGIFTER AVDELNING 

1. Antal anställda  

2. Professioner 
 
 

 

 

TIDSANVÄNDNING 

Var god fyll i den tid (antal minuter) som du lägger på olika aktiviteter under en arbetsvecka (måndag 
till fredag).  
Fyll sedan in hur stor andel (%) detta är i förhållande till din totala arbetsdag. 
Om möjligt, skriv gärna klockslag för dina aktiviteter. 

Se nästkommande sidor för tidscheman för måndag – fredag. 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
DEFINITION ADMINISTRATIVT ARBETE (för tydlighet vid ifyllande av tidsschemat) 

Administrativt arbete är exempelvis ekonomihantering, personalhantering, utfärdande av olika typer 
av organisationsinterna dokument och riktlinjer, samordning, arbete med datasystem och kontakter 
med skattemyndigheter, fackföreningar, revisorer och banker. 
Även förberedelser inför möten, utformning av presentationer, sammanställning av material och 
konferens- och resebokningar räknas som administrativt arbete. 

 



 
 

MÅNDAG 

AKTIVITET TID  
(min) 

ANDEL 
 (%) 

KLOCKSLAG  
(XX:XX-XX:XX) 

1. Planerade möten med    

a) Överordnad chef/er    

b) Chefskollega/or    

c) Underställd/a medarbetare    

d) Andra interna/externa personer     

    

2. Oplanerade möten med    

a) Överordnad chef/er    

b) Chefskollega/or    

c) Underställd/a medarbetare    

d) Andra interna/externa personer     

    

3. Administrativt arbete    

a) E-post-arbete    

b) Arbete i dataprogram    

c) Dokumentation av verksamhetsfrågor    

d) Ekonomihantering (ex. betalning av fakturor och dylikt)    

e) Personalhantering    

f) Uppföljningsarbete (i syfte att utveckla verksamheten)    

g) Förberedelse inför möten    

h) Ej värdeskapande administrativt arbete (ex. strul i datasystem)     

i) Övrigt administrativt arbete (ge gärna exempel nedan)    

    

    

    

4. Telefonsamtal    

    

5. Utbildning/fortbildning (ange gärna inom vilket område)    

    

6. Transport    

    

7. Övriga arbetsuppgifter (ge gärna exempel)    

    

8. Övriga störningar i arbetet (ge gärna exempel)    

    

9. SAMMANFATTNINGSVIS, uppskatta hur mycket tid du lägger på     

a) Administrativt arbete    

b) Medarbetarstöd (kontakt med medarbetare, bland annat för att stötta och 

hjälpa dem att utvecklas i sitt arbete) 
   

c) Strategiskt arbete/utveckling av organisationen i syfte att uppnå 
uppsatta mål 

   

Kommentarer: -
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



 
 

TISDAG 

AKTIVITET TID  
(min) 

ANDEL 
 (%) 

KLOCKSLAG  
(XX:XX-XX:XX) 

1. Planerade möten med    

a) Överordnad chef/er    

b) Chefskollega/or    

c) Underställd/a medarbetare    

d) Andra interna/externa personer     

    

2. Oplanerade möten med    

a) Överordnad chef/er    

b) Chefskollega/or    

c) Underställd/a medarbetare    

d) Andra interna/externa personer     

    

3. Administrativt arbete    

a) E-post-arbete    

b) Arbete i dataprogram    

c) Dokumentation av verksamhetsfrågor    

d) Ekonomihantering (ex. betalning av fakturor och dylikt)    

e) Personalhantering    

f) Uppföljningsarbete (i syfte att utveckla verksamheten)    

g) Förberedelse inför möten    

h) Ej värdeskapande administrativt arbete (ex. strul i datasystem)     

i) Övrigt administrativt arbete (ge gärna exempel nedan)    

    

    

    

4. Telefonsamtal    

    

5. Utbildning/fortbildning (ange gärna inom vilket område)    

    

6. Transport    

    

7. Övriga arbetsuppgifter (ge gärna exempel)    

    

8. Övriga störningar i arbetet (ge gärna exempel)    

    

9. SAMMANFATTNINGSVIS, uppskatta hur mycket tid du lägger på     

a) Administrativt arbete    

b) Medarbetarstöd (kontakt med medarbetare, bland annat för att stötta och 

hjälpa dem att utvecklas i sitt arbete) 
   

c) Strategiskt arbete/utveckling av organisationen i syfte att uppnå 
uppsatta mål 

   

Kommentarer: -
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



 
 

ONSDAG 

AKTIVITET TID  
(min) 

ANDEL 
 (%) 

KLOCKSLAG  
(XX:XX-XX:XX) 

1. Planerade möten med    

a) Överordnad chef/er    

b) Chefskollega/or    

c) Underställd/a medarbetare    

d) Andra interna/externa personer     

    

2. Oplanerade möten med    

a) Överordnad chef/er    

b) Chefskollega/or    

c) Underställd/a medarbetare    

d) Andra interna/externa personer     

    

3. Administrativt arbete    

a) E-post-arbete    

b) Arbete i dataprogram    

c) Dokumentation av verksamhetsfrågor    

d) Ekonomihantering (ex. betalning av fakturor och dylikt)    

e) Personalhantering    

f) Uppföljningsarbete (i syfte att utveckla verksamheten)    

g) Förberedelse inför möten    

h) Ej värdeskapande administrativt arbete (ex. strul i datasystem)     

i) Övrigt administrativt arbete (ge gärna exempel nedan)    

    

    

    

4. Telefonsamtal    

    

5. Utbildning/fortbildning (ange gärna inom vilket område)    

    

6. Transport    

    

7. Övriga arbetsuppgifter (ge gärna exempel)    

    

8. Övriga störningar i arbetet (ge gärna exempel)    

    

9. SAMMANFATTNINGSVIS, uppskatta hur mycket tid du lägger på     

a) Administrativt arbete    

b) Medarbetarstöd (kontakt med medarbetare, bland annat för att stötta och 

hjälpa dem att utvecklas i sitt arbete) 
   

c) Strategiskt arbete/utveckling av organisationen i syfte att uppnå 
uppsatta mål 

   

Kommentarer: -
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



 
 

TORSDAG 

AKTIVITET TID  
(min) 

ANDEL 
 (%) 

KLOCKSLAG  
(XX:XX-XX:XX) 

1. Planerade möten med    

a) Överordnad chef/er    

b) Chefskollega/or    

c) Underställd/a medarbetare    

d) Andra interna/externa personer     

    

2. Oplanerade möten med    

a) Överordnad chef/er    

b) Chefskollega/or    

c) Underställd/a medarbetare    

d) Andra interna/externa personer     

    

3. Administrativt arbete    

a) E-post-arbete    

b) Arbete i dataprogram    

c) Dokumentation av verksamhetsfrågor    

d) Ekonomihantering (ex. betalning av fakturor och dylikt)    

e) Personalhantering    

f) Uppföljningsarbete (i syfte att utveckla verksamheten)    

g) Förberedelse inför möten    

h) Ej värdeskapande administrativt arbete (ex. strul i datasystem)     

i) Övrigt administrativt arbete (ge gärna exempel nedan)    

    

    

    

4. Telefonsamtal    

    

5. Utbildning/fortbildning (ange gärna inom vilket område)    

    

6. Transport    

    

7. Övriga arbetsuppgifter (ge gärna exempel)    

    

8. Övriga störningar i arbetet (ge gärna exempel)    

    

9. SAMMANFATTNINGSVIS, uppskatta hur mycket tid du lägger på     

a) Administrativt arbete    

b) Medarbetarstöd (kontakt med medarbetare, bland annat för att stötta och 

hjälpa dem att utvecklas i sitt arbete) 
   

c) Strategiskt arbete/utveckling av organisationen i syfte att uppnå 
uppsatta mål 

   

Kommentarer: -
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



 
 

FREDAG 

AKTIVITET TID  
(min) 

ANDEL 
 (%) 

KLOCKSLAG  
(XX:XX-XX:XX) 

1. Planerade möten med    

a) Överordnad chef/er    

b) Chefskollega/or    

c) Underställd/a medarbetare    

d) Andra interna/externa personer     

    

2. Oplanerade möten med    

a) Överordnad chef/er    

b) Chefskollega/or    

c) Underställd/a medarbetare    

d) Andra interna/externa personer     

    

3. Administrativt arbete    

a) E-post-arbete    

b) Arbete i dataprogram    

c) Dokumentation av verksamhetsfrågor    

d) Ekonomihantering (ex. betalning av fakturor och dylikt)    

e) Personalhantering    

f) Uppföljningsarbete (i syfte att utveckla verksamheten)    

g) Förberedelse inför möten    

h) Ej värdeskapande administrativt arbete (ex. strul i datasystem)     

i) Övrigt administrativt arbete (ge gärna exempel nedan)    

    

    

    

4. Telefonsamtal    

    

5. Utbildning/fortbildning (ange gärna inom vilket område)    

    

6. Transport    

    

7. Övriga arbetsuppgifter (ge gärna exempel)    

    

8. Övriga störningar i arbetet (ge gärna exempel)    

    

9. SAMMANFATTNINGSVIS, uppskatta hur mycket tid du lägger på     

a) Administrativt arbete    

b) Medarbetarstöd (kontakt med medarbetare, bland annat för att stötta och 

hjälpa dem att utvecklas i sitt arbete) 
   

c) Strategiskt arbete/utveckling av organisationen i syfte att uppnå 
uppsatta mål 

   

Kommentarer: -
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



 
 

BILAGA 2 

I N T E R V J U G U I D E 
__________________________________________________________________________________ 

 

Visar respondentens ifyllda tidsschema och ställer fråga 1-2 utifrån detta. 
 

TIDSDISPONERING 

1.      Hur upplever du att du har kunnat disponera din tid under den veckan du rapporterat jämfört 
med andra arbetsveckor?  

1.1 Fanns det något som skiljde sig mot hur det brukar vara?  

1.2 Om det skiljde sig, hur skulle du beskriva tidsfördelningen i en ”normal” arbetsvecka? 
 

UPPDELNING/PROPORTIONER AV ARBETSUPPGIFTER 

2.      Anser du att uppdelningen/proportionerna mellan de olika arbetsuppgifterna du har är rimlig?   

2.1  Om nej, vilka arbetsuppgifter tycker du att du lägger orimligt mycket tid på? 

2.2. Hur anser du att din balans mellan strategiskt arbete/utveckling av organisationen, 
administrativt arbete, medarbetarstöd (kontakt med medarbetare, bland annat för att stötta 
och hjälpa dem utvecklas i sitt arbete) påverkar din möjlighet till att utföra ett gott och nära 
ledarskap? (Definition på ett gott och nära ledarskap läggs till här) 
 

KOMPETENS FÖR ADMINISTRATIVA ARBETSUPPGIFTER  

3. Känner du att du har kompetens för de administrativa arbetsuppgifter du utför? 

3.1 Om nej, vad saknas? 

3.2 Hur påverkar detta din möjlighet att utföra ett gott och nära ledarskap? 
 

VÄRDESKAPANDE ADMINISTRATIVA ARBETSUPPGIFTER 

4. Upplever du någon del av dina administrativa arbetsuppgifter som icke-värdeskapande (och 
därmed hindrar dina möjligheter att utöva ett gott ledarskap)?  

4.1 Om ja, vilka och varför? 

 

 



 
 

UTFÖRANDET AV ADMINISTRATIVA ARBETSUPPGIFTER 

5.  Finns det administrativa arbetsuppgifter som du känner att någon annan hade kunnat utföra 

mer effektivt? 

5.1 Om ja, vilken typ av administrativt arbete skulle detta vara? 

5.2 Vilken kompetens skulle denna person som hade kunnat överta dessa administrativa uppgifter?  

5.3 Hur stor andel av ditt administrativa arbete skulle detta vara (%)? 

 

SAMMANFATTNING 

För att sammanfatta vårt samtal… 

6. Hur ser du just nu på hur du disponerar din tid? 

7. Hur skulle du vilja disponera din tid för att kunna vara en så bra ledare för dina medarbetare 
som möjligt (utifrån definitionen för ett gott och nära ledarskap)?  

8.  Hur påverkar din administrativa börda dina möjligheter att utföra ett gott och nära ledarskap? 

9. Är det något du vill tillägga när det gäller administrativt arbete och hur det påverkar ditt 
ledarskap? 

 

  



 
 

BILAGA 3 

I N F O R M E R A T    S A M T Y C K E 

SYFTE 
Syftet med studien är att ta reda på hur enhetschefers och rektorers tidsanvändning för 
administrativt arbete påverkar deras möjlighet till ett gott och nära ledarskap. 

URVAL 
Urvalet är fem enhetchefer inom äldreomsorgen (varav en är pilottestare av tidsschemat) och fem 
rektorer (varav en är pilottestare av tidsschemat) som arbetar i Göteborg Stad. 
Du som studiedeltagare är en mycket viktig del i studien, då du besitter stor kunskap kring området 
som ska undersökas.  
 

UNDERSÖKNINGSMETODER 
Ett tidsschema skickas ut till studiedeltagarna som fylls i under en arbetsveckavecka. Detta följs 
därefter upp av intervju (ca 1 timme) som spelas in.   
 

UTFÖRANDE AV STUDIEN  
Studien kommer att utföras av Annelie Eriksson, student vid KTH, som studerar magisterprogrammet 
Ergonomi och människa, teknik, organisation (vilket är en vidareutbildning på Personal- och 
arbetslivsprogrammet). Studien är en del av hennes examensarbete och utförs i samarbete med 
fackförbunden Vision och Lärarförbundet.  
 

FRIVILLIGT OCH ANONYMT DELTAGANDE  
Allt deltagande i studien är frivilligt och du som studiedeltagare kan när som helst avbryta din 
medverkan i studien.  
Resultatet av studien kommer att presenteras på ett sätt som gör att du inte kan identifieras. 
 

FÖRVARANDE AV STUDIEMATERIAL  
Under tiden som material inhämtas till studien kommer det att förvaras på ett sådant sätt att det inte 
är åtkomligt för obehöriga. Inspelningar av intervjuerna kommer att raderas efter studiens slut. 
Under bearbetningen av materialet kommer Annelie Eriksson och handledare, Andrea Eriksson, 
kunna ta del av materialet.  
 

PUBLICERING 
Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras i databasen DiVA, och blir därmed en offentlig 
handling. 
 

KONTAKT 
Om du har några frågor kring studien är du välkommen att kontakta Annelie Eriksson via e-post: 
annelie.eriksson.pv@gmail.com eller telefon: 0736-46 50 71.  
För kontakt med handledare via e-post: andrea.eriksson@sth.kth.se eller telefon: 08-790 9804. 
 
TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN I STUDIEN!  
 
Jag har tagit del av ovanstående:  Datum: 
 
Namnförtydligande: 
 

mailto:annelie.eriksson.pv@gmail.com
mailto:andrea.eriksson@sth.kth.se
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