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Sammanfattning 

Bakgrund: Ur den kritik som sedan 50-talet formulerats mot den byråkratiska “mekaniska” 

organisationsformen har en utveckling mot mer “organiska” organisationsformer skett. Detta 

har tillsammans med den tekniska utvecklingen, som under de senaste årtiondena fortskridit, 

kommit att förändra många verksamheter. Begreppet post-byråkrati har i många sammanhang 

blivit ett samlingsnamn för dessa nya organisationsformer. Även om organisationer i mångt och 

mycket framhålls som mer post-byråkratiska, alltså flexibla, nätverkande och decentraliserade, 

finns det argument för att särskilt mellanchefers arbete och roll inte har förändrats i samma 

utsträckning och att byråkratin upprätthålls. Det talar för att det förekommer ett glapp mellan 

föreställning och verklighet. 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur ett post-byråkratiskt chefsbeteende gestaltas i 

organisationer som utger sig för att vara post-byråkratiska. 

 

Metod: Studien har genomförts med utgångspunkt i en kvalitativ forskningsansats där 

semistrukturerade intervjuer och observationer har tillämpats. Detta eftersom syftet var att 

studera fenomenet på djupet snarare än att producera numerisk data och se samband. 

Respondenterna utgjordes av sex mellanchefer från två olika organisationer, tre chefer från 

respektive organisation. Urvalet av organisationerna baserades på ett antal uppställda kriterier. 

 

Resultat/slutsats: Studiens resultat visar att ett post-byråkratiskt chefsbeteende gestaltas som 

en hybrid mellan byråkratiska och post-byråkratiska kännetecken. Denna kombination gör sig 

synlig i alla studerade områden inom chefsbeteendet, såsom kommunikation, kontroll/styrning, 

beslutsfattande, ledarskapsstil och det interpersonella. Dock visar studien att beteendet hos de 

studerade mellancheferna tenderar att vara övervägande post-byråkratiskt. 

 

Nyckelord: Byråkrati, post-byråkrati, organisationsform, chefsbeteende, kunskapsintensiva 

organisationer, mellanchefer. 
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Abstract 

Background: From the criticisms that have been formulated against the bureaucratic 

"mechanical" organizational form since the 1950s, there has been a development towards more 

"organic" forms of organization. This has along with the technological development, which has 

continued in recent decades, changed many enterprises. The concept of post-bureaucracy has 

in many contexts become a collective name for these new organizational forms. Although 

organizations are widely regarded as more post-bureaucratic, for example being flexible, 

networking and decentralized, there are arguments that the work and role of middle managers 

has not changed in the same extent and that bureaucracy is maintained. A gap between 

assumption and reality seems to occur.  

 

Purpose: The purpose of this study is to describe how a post-bureaucratic managerial behavior 

is embodied in organizations claiming to be post-bureaucratic. 

 

Method: The study has been carried out on the basis of a qualitative research approach. Semi-

structured interviews and observations have been applied, since the purpose was to study the 

phenomenon in depth rather than produce numerical data and compare different results with 

each other. The respondents consisted of six middle managers from two different organizations, 

three managers from each organization. The selection of organizations was based on a number 

of criteria. 

 

Results/Conclusion: The results of the study show that a post-bureaucratic managerial 

behavior is regarded as a hybrid between bureaucratic and post-bureaucratic characteristics. 

This combination is visible in all of the studied areas in managerial behavior, such as 

communication, control, decision-making, leadership style and the interpersonal. The study 

shows that the behavior of the studied middle managers tends to be predominantly post-

bureaucratic. 

 

Keywords: Bureaucracy, post-bureaucracy, organizational form, managerial behavior, 

knowledge-intensive organizations, middle managers. 
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Förord 
 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Stefan Tengblad som väglett oss 

genom hela arbetsprocessen. Vi uppskattar att han motiverade oss till att våga gå på vår första 

tanke när vi tvivlade på val av ämne för studien. Han har genom sitt engagemang inom 

forskning och det valda studieområdet inspirerat oss i arbetet med vår studie. Vi är även 

tacksamma för att han har utmanat oss i att tänka i ett vidare perspektiv och för det 

engagemang han har visat gentemot oss.   

 

Vidare vill ge ett stort tack till respondenterna, som visat ett stort intresse för studien. De har 

givit av sin tid och delat med sig av sig själva, både genom intervju och observation, och 

därmed möjliggjort denna forskningsstudie.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka de två personer som korrekturläst våra texter. Sven Bågesund har, 

i tid och otid, med sin språkkunskap bidragit till att få oss att få ut det bästa av texten. Bengt 

Eftring har med sin känsla för språklig utformning, frågvishet och positiva inställning 

uppmuntrat och utmanat oss i vårt skrivande. 

 

Högskolan i Skövde 

maj 2018 

 

Emelie Karlin och Louise Svennberg 
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 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund till ämnesområdet byråkratiska och post-

byråkratiska organisationsformer. Fortsättningsvis förs en problemdiskussion utifrån tidigare 

studier och teorier inom området. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och 

problemformulering. 

 

 Problembakgrund 

Regler, rutiner, hierarkier, makt, styrning och kontroll är ord som kännetecknar byråkratiska 

organisationer. Det finns få ord som vid första anblicken får flertalet personer att associera till 

stelhet och begränsning så som dessa. Det finns också få ord som är så förlegade i dagens samtal 

kring organisationers sätt att arbeta. Även inom den samhällsvetenskapliga vokabulären finns 

det få ord som framkallar så negativa associationer som begreppet byråkrati (Styhre, 2009). Ur 

den kritik som sedan 50-talet formulerats mot den byråkratiska “mekaniska” 

organisationsformen har en utveckling mot mer “organiska” organisationsformer skett 

(Ellström, Fogelberg-Eriksson, Kock & Wallo, 2016). Detta har tillsammans med den tekniska 

utvecklingen, som under de senaste årtiondena fortskridit, kommit att förändra många 

verksamheter (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006). Dagens diskurs kring 

organisationsformer har således förändrats mot mer virtuella och nätverkande organisationer 

(Eriksson-Zetterquist et al., 2006). 

  

Byråkratin som organisationsform, med sin strikta regelstyrning och starka tro på hierarkier, 

ses ibland besitta en oförmåga att hantera den nya värld vi lever i där effektivitet och 

förändringsförmåga ständigt efterfrågas (Johnson, Wood, Brewster & Brookes, 2009). 

Begreppet byråkrati blev under den senare delen av 1900-talet ett tillmäle för allt som var 

bristfälligt med förvaltning i organisationer (Styhre, 2009). Vad som istället ansågs behövas var 

en organisation där flexibilitet och anpassningsförmåga sätts i fokus, där de anställda känner en 

känsla av mening och egenkontroll (Johnson et al., 2009). I takt med att den byråkratiska 

organisationsformen och begreppet byråkrati har fått en stämpel som otidsenligt, har begreppet 

post-byråkrati i många sammanhang blivit ett samlingsnamn för dessa nya organisationsformer 

(Styhre, 2009; Ellström et al., 2016). De post-byråkratiska organisationsformerna används som 

ett slags verktyg för att hantera den ofullkomlighet som byråkratin, enligt många, anses 

företräda (Styhre, 2009). 
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En post-byråkratisk organisationsform motsätter sig byråkratins tro på rationalitet, vertikala 

hierarkiska struktur och starka regelstyrning (Abrahamsson, 2000; Tengblad, 2006). Istället 

riktas uppmärksamhet till organisatoriska egenskaper som flexibilitet i arbetet, en icke-

hierarkisk ordning och bemyndigande av anställda (Reed, 2011; Vie, 2009). När dessa nya post-

byråkratiska organisationsformer ger anställda mer ansvar och utmanar de stabila hierarkierna 

och strukturerna behöver även roller och åligganden förändras. Väletablerade roller och rutiner, 

som är starkt rotade i byråkratiska traditioner, är dock svåra att förändra (Josserand, Teo & 

Clegg, 2006). 

 

 Problemdiskussion  

När en diskussion kring post-byråkratin som organisationsform förs är begrepp som radikala 

förändringar och helomvändningar ofta förekommande. Det har skett en förändring från något 

till något helt annat (Hales, 2002). En del forskare menar dock att byråkratin fortsätter att 

existera i olika former även om organisationer påstås utgöras av en post-byråkratisk 

organisationsform. Byråkratins hierarkier och regler begränsas och organisationen blir en form 

av “light”- version av byråkratin (Hales, 2002; Iedema, 2003; Johnson et al., 2009; Tengblad, 

2006). Hales (2002) beskriver det som en ”light”- version på grund av att hierarkisk kontroll 

upprätthålls, även om antalet hierarkiska nivåer har reducerats samt att regler fortsätter att styra, 

även om fokus har skiftat från processer till prestationer. Det framhålls som att det inte har skett 

radikala förändringar från byråkratiska organisationsformer till post-byråkratiska 

organisationsformer. Det påstås att det istället är hybrider som förekommer, det vill säga 

varianter av byråkrati och inte helt nya former (Hales, 2002; Johnson et al., 2009; Josserand et 

al., 2006). 

  

Hales (2002) menar att den organisatoriska förändringspandemi som, genom decentralisering 

och bemyndigande av anställda, försöker avlägsna byråkratin många gånger skiljer avsikt och 

resultat åt. Det har närmast förekommit kraftfulla retoriska påståenden som förändrat diskursen 

kring organisationer och dess utformning snarare än en helomvändning som eliminerat 

byråkratin (Hales, 2002). Iedema (2003) hävdar att hierarkier, vertikal kontroll och 

specialisering fortsätter att upprätthållas bakom den retorik som förs kring post-byråkratin. Det 

finns därmed uttalanden om att det är långt mellan teori och praktik vad gäller post-byråkrati 

(Hales, 2002; Tengblad, 2006). Dess utbredning i praktiken framhålls således som osäker och 

det anses inte möjligt att påstå att det är en generell trend att övergå till post-byråkrati helt och 
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hållet (Hales, 2002; Johnson et al., 2009). En typ av organisationer som ändå anses stämma väl 

överens med post-byråkratiska organisationsformer är de kunskapsintensiva organisationerna 

(Alvesson, 2004). Deras flexibla kundanpassning och innovationsförmåga gör det svårt att 

tillämpa byråkratin som organisationsform med dess standardisering, rutinisering och 

övervakning. Den höga graden av autonomi, arbetsuppgifternas unika och komplexa karaktär 

samt högt kvalificerade medarbetare gör att kunskapsintensiva organisationer i större 

utsträckning, än organisationer i allmänhet, är likvärdiga med post-byråkrati som 

organisationsform (Alvesson, 2004). 

 

Även om organisationer ofta framhålls som mer post-byråkratiska, alltså flexibla, nätverkande 

och decentraliserade, finns det argument för att särskilt mellanchefers arbete och roll generellt 

inte har förändrats i samma utsträckning. I vissa fall är förändringen knappt märkbar, eftersom 

mellanchefer fortsätter att vara individuellt ansvariga för enheter och deras prestationer, de 

fortsätter att kontrollera anställda samt att underhålla processer och rutiner (Hales, 2002). 

Mycket tyder således på att teori och empiri inte stämmer överens, att mellanchefer faktiskt inte 

blir mindre präglade av byråkratin (Hales, 2002; Vie, 2009). Den kanske främsta 

föreställningen om dagens chefer, både bland dem själva men också i samhället, handlar om att 

de är tekniker som med sitt rationella tänkande kan finna rätt lösningar på problem (Hendry, 

2006). Hendry (2006) förhåller sig kritisk till att chefer agerar som de gör och menar att 

chefsroller behöver ändras för att passa post-byråkratin. Det finns samtidigt påståenden om att 

chefsroller redan har förändrats i linje med hur en chef ska agera och bete sig i en post-byråkrati 

(Hales, 2002). Denna problematik kring att en del menar att förändring i chefsrollen har skett, 

medan andra anser att detta är något som behöver ske talar för att det förekommer ett glapp 

mellan föreställning och verklighet. Det skapar funderingar kring hur chefers roll och beteende 

i post-byråkratiska organisationer ser ut i verkligheten.  

 

 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur ett post-byråkratiskt chefsbeteende gestaltas i 

organisationer som utger sig för att vara post-byråkratiska. 

 

Studien är väsentlig eftersom den medverkar till en fortsatt observans kring huruvida post-

byråkratin som idealtyp har realiserats i organisationer och detta utifrån ett ledningsperspektiv. 
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Vidare bidrar den till nytta för organisationer och chefer genom en insikt kring ideal och praktik 

vad gäller post-byråkrati som organisationsform.   

 

 Problemformulering 

Med ovanstående diskussion som stöd och för att uppnå vårt syfte kan nedanstående problem 

formuleras: 

 Hur gestaltar sig ett post-byråkratiskt chefsbeteende hos mellanchefer i 

kunskapsintensiva organisationer? 
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 Teoretisk referensram 

I följande referensram redogörs det för teorier kring byråkratin och post-byråkratin som 

organisationsform samt chefens roll i dessa. Kritik mot de båda organisationsformerna 

framförs och uppsatsens definition av kunskapsintensiva organisationer, mellanchefer och 

beteende får avsluta kapitlet.   

 

 Byråkrati som organisationsform 

Det som anses utgöra grunden för byråkratins tekniska överlägsenhet över andra 

organisationsformer är dess exakthet, förutsägbarhet, kontinuitet och frihet från konflikter 

(Eriksson-Zetterquist et al., 2006). Inom byråkratin sätts hög tilltro till rationalitet, hierarkier 

och avpersonifiering. I praktiken kommer dessa element i uttryck genom utformandet och 

följandet av regler (Iedema, 2003). Regler och instruktioner för hur arbetet ska utföras är en 

central del om en organisation ska kunna vara effektiv. En vital del för uppnåendet av detta är 

den hierarkiska uppbyggnaden och chefers auktoritet (Granberg, 2011). Syftet med den 

rationalitet som råder inom byråkratin är att eliminera orättvisor och dysfunktioner som visat 

sig förekomma i andra former av organisationer. Detta blir möjligt genom att arbetsuppgifter 

genomförs utan inblandning av känslor och personliga preferenser, vilket skapar objektivitet 

och medför att organisationen blir skild från fördomar och egna uppfattningar (Eriksson-

Zetterquist et al., 2006). 

  

Ellström et al. (2016) beskriver idealtypen av byråkratin som organisationsform som ett neutralt 

och rationellt utformat verktyg som kan möjliggöra ett förverkligande av intressen och mål hos 

huvudmannen, exempelvis företagets ägare eller samhällsmedborgare. I detta ligger att 

handlingsutrymmet hos de anställda är tydligt definierat, att det finns en klar arbetsfördelning 

samt att disciplin och kontroll utförs i syfte att styra i rätt riktning (Höpfl, 2006; Styhre, 2009). 

Befattningar som är ordnade i en hierarkisk struktur och en verksamhet som är organiserad 

genom formella regelsystem bidrar till förutsägbara beslut och en standardiserad verksamhet 

(Ellström et al., 2016). Även spridning av information inom byråkratiska organisationer sker 

genom denna hierarkiska struktur. All information går genom alla led i hierarkin, utan att hoppa 

över något led (Granberg, 2011). Det här sättet att föra information mellan parter i en 

organisation står i motsats till den dialog som nyare organisationsformer istället förespråkar 

(Ellström et al., 2016; Vie, 2009).  
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Max Weber, som är den främsta person som den byråkratiska organisationsformen förknippas 

med, har formulerat ett antal kännetecken för byråkratin, vilka är: 

1. Tjänstemännen är personligen fria och lyder endast under den formella, sakliga 

ämbetsplikten 

2. Utgör en permanent ämbetshierarki 

3. Har fastställda kompetensområden för ämbetena 

4. Är kontraktsanställda 

5. Har formella kvalifikationer 

6. Har reglerad lön i pengar 

7. Har ämbetet som enda eller huvudsakliga yrke 

8. Har reglerad befordringsgång 

9. Är personligen skilda från förvaltningsmedlen, det vill säga äger dem inte 

10. Upprätthåller en sträng och enhetlig arbetsdisciplin och kontroll         

(Efter Eriksson-Zetterquist et al., 2006, s.69-70) 

  

En sammanfattning av det som kännetecknar byråkratin kan således göras genom orden 

standardisering, centralisering, specialisering, avpersonifiering samt kollektivism, som innebär 

att individens intressen står tillbaka för organisationens (Bolin & Härenstam, 2008; Reed, 

2011).   

 

 Chefens roll  

Utmärkande drag för en chef i en byråkrati är att den utför direkt kontroll genom regelstyrning 

och kommando samt att den är individuellt ansvarig för sina underordnade (Hales, 2002). En 

chef blir upptagen med att övervaka och upprätthålla arbetsprocesser och rutiner i syfte att 

samordna och kontrollera sina anställda. Chefer utgår tydligt från policys och regleringar vid 

samordningen för att utforma specifika procedurer som används på en operativ nivå (Hales, 

2002; Johnson et al., 2009). En byråkratisk chefsroll kan antas riktas in på två tydliga teman, 

vilka är administrativt arbete och byråkratisk kontroll, något som Vie (2009) benämner som 

karaktäristiskt för chefer i en byråkrati. Granberg (2011) instämmer med detta då han menar att 

det handlar om ett tydligt system där chefer tilldelas auktoritet och disciplinära befogenheter 

samt regler kring hur dessa får användas. Den hierarkiska ordningen, där den överordnade leder 

och kontrollerar den underordnade, är utmärkande samtidigt som dokumentation och 

administration i organisationen är centralt (Granberg, 2011). 
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Byråkratiska organisationer strävar efter att nå specialisering på chefsnivå genom att de tilldelas 

specifika funktionsansvar inom vilka de förväntas bli experter (Styhre, 2009; Ellström et al., 

2016; Hales, 2002). Denna professionella expertis och yrkesskicklighet är det som ligger till 

grund för status och auktoritet, vilket i mångt och mycket är kärnan i byråkratins chefsroll 

(Höpfl, 2006). Det handlar sålunda om att dels kunna intyga sin yrkeskvalifikation, dels kunna 

visa på kunskap för att erhålla legitimitet och respekt hos de anställda (Granberg, 2011). Det 

intellektuella arbetet antas också centraliseras och baseras på rationalitet, i syfte att nå 

effektivitet. Skillnad görs därmed på vem som tänker, planerar och organiserar arbetets 

utförande och vem som i slutändan genomför arbetet (Ellström et al., 2016; Styhre, 2009). 

 

 Kritik mot byråkratin  

Den främsta kritiken mot byråkratin handlar dels om den starka regelstyrning och de strikta 

hierarkierna som hämmar de anställdas engagemang och kreativitet, dels att organisationer blir 

begränsade i att hantera den värld vi lever i där flexibilitet anses nödvändigt (Ellström et al., 

2016; Johnson, 2009). Det talas om att den byråkratiska organisationsformen ofta stänger in 

organisationen i en järnbur, vilken hämmar frihet och flexibilitet (Josserand et al., 2006). Många 

gånger anses också byråkratin motsätta sig dagens föreställningar kring kreativitet, 

självständighet och entreprenörskap som präglar vår samtid vad gäller individer i organisationer 

(Styhre, 2009). Byråkratin innebär således problem när det handlar om att förverkliga 

medbestämmande inom organisationer och upplevs därmed istället styra och ställa över 

individer i allt för stor grad (Abrahamsson, 2000). Detta går inte i linje med samhällets 

utveckling mot en mer horisontell uppbyggnad som har skapat människor med tillgång till 

kunskap och viljan att ta eget ansvar (Carlzon, 1985).  

  

Den rationellt präglade byråkratin kritiseras även för sin ineffektivitet samt avhumanisering och 

ständigt vidmakthållande av rutiner (Thompson & Alvesson, 2005). Byråkratin anses inte heller 

platsa i dagens samhälle där globalisering, konkurrens och produktinnovation lett till nya 

former av kunskap och teknologier. Det blir således inte hållbart att sätta människans natur åt 

sidan när dagens organisationer ständigt utsätts för omgivningens förändringar och kräver mer 

än stabila strukturer (Thompson & Alvesson, 2005). Den mekaniskt präglade eran, med 

organisationsformer grundade i hierarki, har blivit hårt kritiserad och anses i mångas ögon vara 

förbi, med decentralisering som utväg (Thompson & Alvesson, 2005; Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal, 2014). 
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Det finns dock en risk att ignorera att byråkratin kan ta olika form beroende på kontext. Detta 

trots att det anses ha förekommit varianter av byråkratin under lång tid (Hales, 2002). Det antas 

även föreligga samma problematik och ignorans inom den nya organisationsform som kommer 

att presenteras nedan. 

 

 Post-byråkrati som organisationsform 

”Post” är det latinska ordet för ”efter” (Statens kulturråd, 1994). Post-byråkrati är således något 

som språkligt sett kommer efter byråkratin. Begreppet post-byråkrati är en beteckning för de 

nya organisationsformer som betraktas ersätta byråkratin (Johnson et al., 2009).  

 

Det finns många orsaker till varför dessa nya organisationsformer har uppstått. Under 1970- 

talet var inte längre massproduktion gångbart och det talades om en viktig skiljelinje mellan 

produktionsfokus och marknadsfokus (Castells, 2001). Produktionsfokus som länge präglat 

ekonomin var inte längre användbar och istället lades fokus på marknadsorientering. 

Organisationer behövde därmed anpassa sig till den osäkerhet och de förändringar som ständigt 

skedde på marknaden (Carlzon, 1985). Castells (2001) menar att målet med dessa 

organisatoriska förändringar grundar sig i att, genom flexibilitet i företagsledning och 

produktion, behärska den osäkerhet som skapats av en snabb förändringstakt i organisationers 

miljö. Globalisering och teknisk utveckling har också bidragit till denna flyktiga miljö som har 

lett till att nya organisationsformer tagit form (Bolin & Härenstam, 2008). De har kommit för 

att ersätta den byråkratiska organisationsform, som inte anses klara av att hantera den ständigt 

föränderliga omgivning som nu råder (Bolin & Härenstam, 2008; Carlzon, 1985).  Ett antal 

olika benämningar för dessa nya organisationsformer används, såsom nätverksföretag och 

flexibla organisationer. Post-byråkrati har kommit att bli ett samlingsnamn (Eriksson-

Zetterquist et al., 2006).   

 

Post-byråkratiska organisationer kännetecknas av en platt och icke-hierarkisk struktur, där 

flexibilitet, bemyndigande av anställda, dialog och tillit främjas (Ellström et al., 2016; Eriksson-

Zetterquist et al., 2006; Grey & Garsten, 2001; Johnson et al., 2009; Vie, 2009). Till skillnad 

från informationsdelning i vertikala led och organisering genom hierarkier, som förekommer i 

byråkratin, präglas post-byråkratin av organisering genom nätverk och samarbete där 

horisontell kommunikation utmärker spridning av information (Ellström et al., 2016; Hales, 

2002). Kommunikationen i post-byråkratiska organisationer är mottagarorienterad där stor 
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hänsyn tas till att mottagaren förstår den information som kommuniceras (Carlzon, 1985). 

Decentraliserat beslutsfattande betonas, där medarbetarna görs delaktiga i beslut och involveras 

i verksamhetens utformning och utveckling (Bolin & Härenstam, 2008; Ellström et al., 2016; 

Johnson et al., 2009; Vie, 2009). Planering och beslutsfattande sker i en social process, där fler 

än chefer är inblandade (Tengblad & Vie, 2012). Post-byråkratin som organisationsform vill 

således kliva ur hierarkisk kontroll, regelstyrning och kommandon, till att ledas av delade 

riktlinjer, delaktighet och samförstånd (Johnson et al., 2009; Castells, 2001). Detta samförstånd 

och den tillit som antas råda mellan ledning och medarbetare är det som möjliggör den struktur 

som föreligger i en post-byråkrati (Grey & Garsten, 2001) 

  

Post-byråkratiska organisationsformer gestaltas ofta som nätverk eller i projektform, med 

självstyrande enheter eller grupper som ständigt formas och omformas i enlighet med den mer 

flyktiga arbetsplats och de varierande behov som råder (Castells, 2001; Eriksson-Zetterquist et 

al., 2006; Hales, 2002; Vie, 2009). Johnson et al. (2009) menar att befrielsen från hierarkiska 

begränsningar och en ökad grad av eget ansvar möjliggör att medarbetare kan hantera de 

oförutsägbara krav som en ständigt föränderlig arbetsplats och omgivning ger upphov till.  

 

I och med att den post-byråkratiska organisationen i stor utsträckning bygger på temporära 

organisationsformer, där arbetet organiseras i projektform och där en stor andel teamwork 

tillämpas, anses det viktigt att organisationer beslutar om en gemensam beskrivning över 

ageranden (Styhre, 2009). För att skapa ordning i de koordinationsproblem som uppstår, när 

byråkratiska regler inte styr, är en av de bärande principerna i post-byråkratiska organisationer 

att synliggöra arbetsprocesserna. Beskrivningarna av arbetsprocesserna utgår från det faktiska 

arbetet som utförs, och inte utifrån rationella vetenskapliga principer (Iedema, 2003). Carlzon 

(1985) menar att det sker genom tydliggörande av affärsidé och vision samt att bristfälliga 

beslut inte bestraffas utan vägleds i rätt riktning.  

 

Det framstår som att förändringar från byråkrati till post-byråkrati grundar sig i att 

organisationer behöver effektiviseras för att öka sin prestation och förändringsförmåga. En 

annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att det likväl kan röra sig om legitimitet. Organisationers 

sökande efter legitimitet gör att de blir allt mer lika varandra, eftersom det inom olika 

organisationsfält finns dominerande uppfattningar om vad som är rätt och riktig organisering 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014; Styhre, 2009).  Isomorfism är det begrepp som beskriver dessa 
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processer, i vilka organisationer allt mer struktureras och organiseras på ett likartat sätt 

(DiMaggio & Powell, 1983; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Detta skapar legitimitet eftersom 

organisationer följer det som deras omvärld anser är lämpligt (DiMaggio & Powell, 1983; 

Styhre, 2009). Det kan vara av vikt att ha isomorfism och legitimitet i beaktande för att belysa 

komplexiteten i varför organisationer väljer att anta post-byråkrati som organisationsform.  

 

 Chefens roll 

I takt med att nya organisationsformer har gjort entré antas även nya chefsroller ta form. Den 

traditionella rollen som chef, vars ansvar är att planera, kontrollera och reglera, ersätts av ett 

engagerat och utvecklingsinriktat ledarskap där medarbetare ges ansvar och autonomi (Ellström 

et al., 2016; Hales, 2002). Chefen ska inte längre agera expert, utan samla alla de anställdas 

kunskaper och utifrån det skapa förutsättningar för verksamheten (Carlzon, 1985). Den nya 

chefsrollen bygger således på ett bemyndigande av medarbetare där chefen agerar rådgivare, 

coach och inspiratör. Följaktligen ägnas mindre tid åt byråkratisk kontroll och administrativa 

uppgifter (Ellström et al., 2016; Vie, 2009). Chefers fokus inom en post-byråkrati blir att skapa 

lärande och utveckling, genom kommunikation, förhandling och samverkan, i ett brett spektrum 

av kontakter såväl inom som utanför organisationens gränser (Hales, 2002; Johnson et al., 

2009).  

  

Den frihet som de flexibla organisationerna erbjuder individerna gör att de rör sig i olika 

riktningar (Hendry, 2006). Chefens roll i de post-byråkratiska organisationerna blir därmed att 

samordna dessa olika intressen. De mål som organisationen har att uppnå kommer inte alltid 

motsvara de anställdas intressen, vilket gör chefens roll än viktigare. De måste därmed finna ett 

sätt att kombinera autonomi och bemyndigande hos de anställda med en viss kontroll för att nå 

organisationens riktning (Hendry, 2006). I det ligger konsten att lyssna på människor, förstå 

dem och kombinera deras mål och viljor med organisationens mål.  För chefens del handlar det 

också om att erkänna olika behov och intressen, och samtidigt behandla dessa rättvist (Hendry, 

2006). Det är viktigt att chefen har en förståelse för relationer mellan individer, grupper och 

instanser samt för de sammanhang som chefen verkar i (Carlzon, 1985). Detta då chefer 

befinner sig i ett system av relationer som verkar dynamiskt. Det sker i organisationer som 

bygger på ett nätverk av interpersonella relationer (Tengblad & Vie, 2012). Eftersom 

chefsrollen i en post-byråkrati i större utsträckning bygger på relationsskapande och sociala 

dimensioner, talas det ibland om att chefsrollen genomgår en feminisering, då detta är något 
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som ofta associeras som kvinnligt (Carlzon, 1985; Thompson & Alvesson, 2005). Vie (2012) 

menar att relationerna är väsentliga för innovation och spridning av kunskap inom en 

organisation. Den emotionella dimensionen blir således en viktig del i chefers arbete. De 

behöver lära sig att hantera den då anställdas personliga karaktär inte helt kan skiljas från deras 

professionella roll (Vie, 2012). Hendry (2006) menar att om chefer ska kunna göra det som de 

nya organisationsformerna kräver så är en ny identitet nödvändig.  

 

 Kritik mot post-byråkratin 

En omtalad kritik gentemot post-byråkratin är att det saknas en tydlig koppling mellan teori och 

praktik (Maravelias, 2003; Thompson & Alvesson, 2005). Det gestaltas genom att påståenden 

om post-byråkratin inte är underbyggda av empiriskt underlag, utan att det endast rör sig om 

spekulationer kring framtida organisationers utformning och struktur (Thompson & Alvesson, 

2005). Många driver tesen att det således endast är tom retorik, som dock har fått stark 

genomslagskraft (Iedema, 2003; Hales, 2002). Iedema (2003) betonar att retoriken omfattar 

självbestämmande och autonomi, men bortom det förekommer fortfarande en traditionell 

byråkratisk organisationsform där ledningens universella gångbara principer ligger till grund 

för utförandet av arbetsprocesser. En annan stark kritik som förs mot post-byråkratin är 

påståendet om att det är en helt ny organisationsform, en motsats till den traditionella byråkratin 

(Bolin & Härenstam, 2008). Kritiker menar att post-byråkratin inte förekommer i en renodlad 

form, utan att det rör sig om hybrider med byråkratiska inslag (Hales, 2002; Maravelias, 2003; 

Thompson & Alvesson, 2005). Organisationer tenderar att delegera mer makt och ansvar till 

anställda, men mycket visar på att effekten av regleringsformer upprätthålls (Hales, 2002; 

Johnson et al., 2009; Josserand et al., 2006). Hales (2002) menar därför att det rör sig om en 

”light”- version där byråkratin mildras, snarare än att avlägsnas helt.  

 

Johnson et al. (2009) och Maravelias (2003) hävdar att regelstyrning och kontroll vidmakthålls 

om än i en subtil skepnad. Ett exempel är att gränsdragningen mellan arbete och privatliv, som 

byråkratin tydligt särskilde, nu är upp till individen att hantera. Den rådande oklarheten i 

arbetsuppgifter och förväntningar tenderar att göra individen ständigt närvarande och driver 

individer att arbeta hårdare och att ägna större uppmärksamhet åt sitt beteende. Detta kan leda 

till självförverkligande, men det kan lika gärna leda till självutmattning då reglerna är 

frånvarande och gränsdragning är svår (Maravelias, 2003). Det bemyndigande och den frihet 

som medarbetare ges kan leda till att de inte använder sitt bemyndigande på ett för 
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organisationen lämpligt sätt, vilket kan göra dem otillförlitliga (Maravelias, 2009). Oron över 

att medarbetare ska agera utifrån egna intressen och inte gå i linje med organisationens mål 

samt chefers rädsla för att släppa och tappa kontrollen skapar normativ kontroll grundad i 

kulturen (Maravelias, 2003; Maravelias, 2009; McKenna et al., 2010). Detta innebär att chefer 

kontrollerar underliggande erfarenheter, tankar och känslor hos medarbetarna som i sin tur 

påverkar deras handlingar (Vie, 2012).  Byråkratisk direkt kontroll anses inte längre passa in i 

de post-byråkratiska organisationsformerna (Maravelias, 2003; McKenna et al., 2010). 

  

 Definition av kunskapsintensiva organisationer 

Det är inte självklart vad som definierar kunskapsintensiva organisationer, då alla typer av 

arbete innefattar någon form av kunskap (Alvehus & Kärreman, 2012). Alvesson (2004) menar 

dock att en definition av en kunskapsintensiv organisation eller ett kunskapsföretag, om än vagt 

definierat, är att det är en organisation som på marknaden erbjuder en sofistikerad kunskap eller 

produkt som baseras på den kunskapen. I kunskapsföretag är det av betydelse att personalen 

har akademisk utbildning (högt kvalificerade individer), att kunder och klienter är en central 

del i värdeskapandet samt att en flexibel organisationsform, som möjliggör lärande, kreativitet 

och kommunikation, tillämpas. I och med detta övergår organisationer till mer nätverkande och 

decentraliserade former, där hierarki nedtonas och anställda ges mer autonomi (Alvehus & 

Kärreman, 2012; Alvesson, 2004). Medarbetare inom kunskapsintensiva organisationer anses 

inte vara mottagliga för övervakning eller chefshierarkier, varför denna nedtoning av hierarkier 

och direkt kontroll är av betydelse (Vie, 2012). Kunskapsarbetare värdesätter autonomi (Vie, 

2012), vilken möjliggör en ökad flexibilitet och att beslut på en operativ nivå kan genomföras 

(Lindkvist et al., 2014). Istället för att en elit utformar hur arbetet ska genomföras och hur detta 

ska följas, är majoriteten av personalen i en kunskapsintensiv organisation själva delaktiga i 

analys och problemlösning samt utformning av arbetsutförandet. Företagsledningens uppgift är 

således inte att skapa riktlinjer likt vad de klassiska organisationsformerna förespråkar. Den 

hierarkiska uppdelningen mellan tänkande och görande suddas ut (Alvesson, 2004). Dessa 

föreställningar om kunskapsintensiva organisationer stämmer väl överens med de 

organisationsformer som antas ta en post-byråkratisk form (Alvesson, 2004). Exempel på 

kunskapsintensiva yrkeskategorier är konsulter, advokater, revisorer, ingenjörer och forskare 

(Alvesson, 2004). 
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 Definition av mellanchefer 

En chef mellan olika nivåer i en organisation kan definieras som en mellanchef. Mellanchefer 

behöver hantera krav och intressen från både överordnade och underordnade genom att hitta en 

balans mellan åsikter och intressen som många gånger skiljer sig åt (Petri Stenvall, Nyholm & 

Rannisto, 2014; Wenglén, 2012). Medarbetarna förväntar sig en stödjande roll som skapar 

förutsättningar för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, samtidigt som överordnade 

chefer förväntar sig tillväxt genom mellanchefernas organisering och kontroll över resurser 

(medarbetarna i huvudsak) (Wenglén, 2012). Lindkvist et al. (2014) menar att mellanchefer har 

en central förmedlingsroll, särskilt vid organisationsförändringar. De är den förmedlande 

länken mellan högsta ledningen och den mer operativa verksamheten, vilket grundas i att de i 

regel har en djupare kunskap om den operativa verksamheten än den högsta ledningen 

(Lindkvist et al., 2014; Petri Stenvall et al., 2014). Några konkreta exempel på typiska 

mellanchefer är rektorer, butikschefer, försäljningschefer och avdelningschefer (Wenglén, 

2012). 

 

 Definition av beteende 

I denna studie är definitionen av beteende relativt bred. Den innefattar en individs verbala 

uttryck, känslor, handlingar, gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk samt hur en individ förhåller 

sig till sin omgivning (Egidius, 2005). Denna definition ges i avseende att förtydliga vad som 

utgör grunden för att kunna studera hur ett post-byråkratiskt chefsbeteende gestaltas. 

 

 Analysverktyg 

Valet av att utforma ett analysverktyg bidrog till att kunna strukturera de intervjuer och 

observationer som har genomförts. Användandet av analysverktyget möjliggjorde att relevant 

empiri erhölls samt att det underlättade kategorisering och analys av insamlade data. 

Analysverktyget består i att ett antal dimensioner redogörs, centrala för byråkrati respektive 

post-byråkrati. Byråkrati och post-byråkrati som organisationsform utgör grunden för att kunna 

studera uppsatsens frågeställning. De olika områdena maktstruktur, kommunikation, 

kontroll/styrning, arbetsprocesser, beslutsfattande, arbetsuppgifter, ledarskapsstil, det 

interpersonella samt lämplighet hos medarbetare beskrivs nedan hur de tar form i en 

byråkratisk och post-byråkratisk organisationsform. 
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 Organisationsform  

 
Byråkrati Post-byråkrati 

Maktstruktur Centraliserad, vertikal hierarkisk 
struktur 

Decentraliserad, icke hierarkisk 
struktur 

Kommunikation Vertikal, utan att utelämna någon 
nivå, envägskommunikation 

Horisontell, dialog, nätverk 

Kontroll/styrning Direkt kontroll, regelstyrning, 
ordergivning 

Skillnad görs mellan över- och 
underordnade 

Normativ kontroll & styrning, kultur 
präglar handlingsmönster 

Arbetsprocesser Policys & regleringar utformar 
standardiserade procedurer 

Tydlig arbetsfördelning & tydligt 
definierat handlingsutrymme 

Flexibla arbetsprocesser som 
utformas av arbetarna själva 

Utgår från vad som sker i arbetet & 
inte utifrån rationella principer 

Beslutsfattande Elit bestämmer, tänkande och 
görande är åtskilt 

Decentraliserat, medarbetarna görs 
delaktiga & har befogenhet att ta 
beslut på operativ nivå 

Arbetsuppgifter Administrera, planera, kontrollera, 
reglera 

Skapa lärande & utveckling, 
samverka, förhandla, samordna, ge 
stöd 

Ledarskapsstil Detaljstyrd, uppgiftsinriktad, 
avpersonifierad 

Generell ledarskapskompetens 

Rådgivare, coach, relationsinriktad, 
emotionell, bemyndigande 

Specialiserad ledarskapskompetens 

Det interpersonella 
 

Tydligt definierade roller & 
relationer 

Ömsesidigt förtroende, tillit, 
nätverk, relationsbyggande 

Lämplighet hos 
medarbetare 

Explicita kriterier, uppgiftsrelaterad 
kompetens 

Implicita kriterier, social kompetens 
& personlighet 
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 Metod 

I metodkapitlet framgår en redogörelse av uppsatsens forskningsansats och det 

tillvägagångssätt som har använts vid studiens genomförande. En diskussion kring etiska 

ställningstaganden, trovärdighet och metodkritik avslutar detta avsnitt. 

 

 Val av undersökningsansats 

Syftet med studien var att beskriva hur ett post-byråkratiskt chefsbeteende gestaltas i 

kunskapsintensiva organisationer. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ forskningsansats 

då avsikten var att studera fenomenet på djupet och se hur det gestaltade sig, snarare än att 

producera numeriska data och se samband. 

  

Kvalitativa data präglas av ord och visuella bilder, där möjlighet till en flerdimensionell 

skildring av studieobjektet ges (Denscombe, 2016; Lind, 2014). En kvalitativ metod har för 

avsikt att visa på komplexitet och nyansrikedom istället för att tona ned verklighetens 

komplexitet i triviala samband (Alvehus, 2013). Valet av en kvalitativ metod för studien 

grundade sig i att studiens författare vill visa på denna komplexitet och nyansrikedom som 

chefsbeteende anses innefatta. Denscombe (2016) menar att detta kan göras genom intervjuer 

och observation, vilket denna studie har använt som metod vid insamlandet av empirin. 

Anledningen till att denna studie har omfattat ett färre antal respondenter, samt att både intervju 

och observation har genomförts, grundade sig i att Lind (2014) menar att det är vanligare att ett 

fåtal enheter studeras och att dessa ger en mångfacetterad och nyanserad beskrivning av 

studieobjektet, till skillnad från kvantitativ metod där det är viktigt att ha information från 

många enheter. Studiens författare valde således att använda både intervju och observation för 

att det antogs ge ett mer omfattande underlag trots färre respondenter. Lind (2014) betonar att 

det vid kvalitativ metod är av stor vikt att respondenterna har relevans för det syfte som studien 

omfattas av. Detta har författarna försökt att efterfölja genom att de utgick från tydliga kriterier 

vid val av respondenter.  

 

Studien har skrivits och analyserats med utgångspunkt i en deduktiv ansats. Det innebär att 

studien är teoridriven (Bryman & Bell, 2013). Den teoretiska referensramen utgörs således av 

teorier som är adekvata för att kunna besvara studiens forskningsfråga. Enligt Bryman och Bell 

(2013) är en deduktiv ansats vanlig när ett förhållande mellan teori och praktik ska studeras, 

vilket är fallet i denna studie.   
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 Urval 

För att genomföra studien användes ett strategiskt urval och ett bekvämlighetsurval i 

kombination. Det strategiska urvalet innebär att ett urval utformas utifrån den forskningsfråga 

som ställs, medan ett bekvämlighetsurval bygger på att studieobjektet väljs med grund i närhet 

och tillgänglighet (Alvehus, 2013). Ett antal kriterier ställdes upp som utgångspunkt, vilka 

organisationerna och deras respondenter behövde motsvara. Kriterierna för de organisationer, 

inom vilka cheferna fanns, var:  

 

 Organisationerna finns i Västra Götalandsregionen 

 Organisationerna innehar mer än en chefsnivå 

 Organisationerna utger sig för att ge anställda en hög grad av autonomi och ansvar 

 Organisationerna skapar en lösning på kundens problem baserad på kunskap och utifrån 

kundens önskemål och behov 

 

Det enda kriteriet för de chefer som har studerats var att de har både över- och underordnade. 

Dessa kriterier har möjliggjort att de valda organisationerna samt respondenterna har kunnat ge 

ett bidrag till att studiens forskningsfråga har kunnat besvaras. Ett slumpmässigt urval var därför 

inte möjligt, eftersom författarna i viss grad har påverkat urvalsprocessen genom val av 

organisation och befattning. Studien har genomförts i kunskapsintensiva organisationer, då 

dessa antas ha post-byråkratiska drag. Valet att avgränsa till organisationer i Västra Götaland 

grundades just på närhet och tillgänglighet. Eftersom studien utgick från ett ledningsperspektiv, 

har respondenterna utgjorts av chefer, dock inte på högsta ledningsnivå utan på 

mellanchefsnivå. Valet att studera chefsbeteende på mellanchefsnivå har byggt på de tidigare 

studier av Hales (2002) och Vie (2009) vars resultat tyder på att det är där som det har skett 

minst förändring i riktning mot ett post-byråkratiskt chefsbeteende. 

 

Studien avsåg att undersöka ett post-byråkratiskt chefsbeteende i två kunskapsintensiva 

organisationer. Sex observationer och sex intervjuer genomfördes, en intervju och en 

observation per chef. Dessa fördelades lika mellan organisationerna, tre intervjuer och tre 

observationer per organisation. Respondenterna utgjordes av hälften kvinnor och hälften män. 

Valet att fördela intervjuer och organisationer mellan två organisationer grundades i att öka 

chanserna för tillträde, eftersom både intervju och observation efterfrågades. Bryman och Bell 



24 

 
 

(2013) beskriver att tillträde till den miljö, som för en studies frågeställning är relevant, kan 

vara en svårighet vid observationer.  

 

Respondenterna kontaktades först via mail med en första introduktion till studien och 

författarna. Dagen efter att mailet hade skickats ut kontaktades berörda parter per telefon för en 

ytterligare presentation av studiens syfte samt för att ge respondenterna möjlighet att ställa 

frågor kring studien och genomförandet.  

 

 Intervju 

För att genomföra denna studie har semistrukturerade intervjuer använts som metod för att 

samla in empiri. Inom kvalitativ forskning är, enligt Bryman & Bell (2013), intervjuer den mest 

använda metoden. Bryman och Bell (2013) menar att det fördelaktiga med intervjuer är att 

datainsamlingen rymmer en hög grad av flexibilitet och att detaljrika svar är möjliga, vilket 

eftersträvades i denna studie. I semistrukturerade intervjuer är syftet att låta respondenten tala 

mer utförligt utifrån ett antal specifika teman och utveckla sina idéer utifrån dem, snarare än att 

svara utifrån strikt uppställda frågor och svarsalternativ (Denscombe, 2016). I studiens 

intervjuer lades betoning på att ge respondenterna stor frihet att på sitt eget sätt formulera 

svaren, för att på så vis öka möjligheten till en mer omfattande och djupgående empiri. Detta 

innebär dock att genomförandet kräver ett ökat aktivt lyssnande hos intervjuaren och kapacitet 

att ställa relevanta och berikande följdfrågor, samt förmåga att styra intervjun i en önskvärd 

riktning (Alvehus, 2013; Denscombe, 2016). Detta har författarna av studien försökt att 

efterfölja genom att båda aktivt har lyssnat och närvarat under alla intervjuer. 

  

Intervjuerna har ägt rum på varje respondents arbetsplats, delvis i syfte att minimera den tid 

som respondenterna har behövt avsätta för att delta i studien. Då syftet har varit att studera hur 

chefsbeteendet gestaltar sig har det samtidigt varit av stor relevans att respondenten har befunnit 

sig i sin rätta kontext. Målsättningen var att avsätta 60 minuter per intervju, vilket har efterlevts. 

Uppsatsens analysverktyg har legat till grund för den intervjuguide, med särskilda teman, som 

har utgjort underlag för de semistrukturerade intervjuerna. Att utgå från en sådan intervjuguide, 

eller ett formulär, är något som Denscombe (2016) förespråkar som ett lämpligt verktyg för den 

sortens intervju. Båda författarna av uppsatsen har närvarat vid intervjuerna om än med olika 

ansvar. Ljudupptagning har använts under alla intervjuerna då alla chefer gav tillåtelse till det. 

Fördelarna med detta har varit att en i stort sett fullständig transkribering av empirin har kunnat 
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genomföras. För att de organisationer och respondenter som har deltagit i studien inte ska 

drabbas negativt av sitt deltagande har alla respondenterna varit anonyma, vilket Bryman och 

Bell (2013) ger som råd. 

 

 Observation 

Utöver intervjuer har öppna observationer tillika använts för att samla in empiri. Det innebär 

att observatörerna gör sig kända för studieobjektet (Alvehus, 2013). Syftet med observationerna 

var att studera det post-byråkratiska chefsbeteendet genom iakttagelser av deras agerande 

exempelvis vid kommunikation, beslutsfattande och interpersonella relationer. Under 

observationerna följde studiens författare med cheferna i deras vardagliga arbete, exempelvis 

under möten, fikaraster och i samtal med medarbetare. På så vis har en mer samlad bild av 

chefernas post-byråkratiska beteende erhållits. Fördelen med att göra observationer grundar sig 

i att den består av förstahandsinformation, vilket ger en mer fasetterad bild av studieobjektet 

(Lind, 2014). Observationerna har inte enbart använts för att iaktta beteende, utan också för att 

skapa en helhetsbild och för att förstå kontexten som cheferna verkar i. 

  

Målsättningen med observation som metod är enligt Alvehus (2013) att studera naturligt 

förekommande situationer. Det har förekommit i denna studie då chefernas beteende har 

studerats i sitt naturliga sammanhang, i sin naturliga arbetsmiljö. Den så kallade 

observatörseffekten är dock ofta påtaglig. Den innebär att den som observeras påverkas av 

observatörens närvaro och agerar annorlunda jämfört med när denne är frånvarande (Alvehus, 

2013). I denna studie förväntades observatörerna att vara passiva, vilket innebär att ingen 

inblandning i situationer sker. Det är något som till viss del förväntas väga upp 

observatörseffekten enligt Alvehus (2013). Den passiva rollen har dock inte efterföljts helt och 

hållet, då författarna som observatörer upplevde att en deltagande observation i en del fall var 

mer givande. Det handlade bland annat om att observatörerna deltog i samtal, gav svar på tal 

när en respondent ville förklara något och att följdfrågor ställdes för att bekräfta det som 

observerades. Det blev på så vis mer givande eftersom det bidrog till större förståelse och insikt 

i det som observerades. Observatörerna har däremot antecknat kontinuerligt för att inte dra till 

sig uppmärksamhet vid specifika ageranden hos respondenterna eller vid specifika händelser, 

för att på så vis försöka minska observatörseffekten. 
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I syfte att kunna fokusera på adekvata händelser har observatörerna utgått ifrån 

analysverktygets temaområden som riktlinjer. På så vis har observatörerna försäkrat sig om att 

den observation som har gjorts har varit mer användbar, än om riktlinjerna hade varit 

obefintliga. Observationernas längd har varierat mellan en hel dag till några timmar per chef. 

Detta på grund av att cheferna har haft olika möjlighet till att avsätta tid samt att de hade 

känsliga samtal och möten där det inte var lämpligt att närvara. 

 

 Etiskt ställningstagande  

Ur ett etiskt ställningstagande är anonymitet, konfidentialitet, integritet och frivillighet viktiga 

aspekter (Lind, 2014). Gällande svensk forskning respekteras och efterföljs oftast fem 

grundläggande etiska principer (Bryman & Bell, 2013). Med hänsyn tagen till 

informationskravet har studiens författare på ett tydligt sätt redogjort för studiens syfte 

gentemot de respondenter som har medverkat. Det innebär även att de medverkande inte enbart 

informerats om studiens syfte, utan även kring alla de moment som ingår i undersökningen som 

de är en del av (Bryman & Bell, 2013; Lind, 2014). De som har intervjuats och observerats har 

frivilligt fått samtycka till sitt deltagande och dessutom har de haft möjlighet att när som helst 

avbryta deltagandet. På så vis har samtyckeskravet uppfyllts. Konfidentialiteten och 

anonymiteten är viktig för att värna om deltagarnas integritet (Lind, 2014). Genom att 

personuppgifter och annan känslig information har behandlats med stor respekt och att det 

empiriska materialet har brukats och förvarats på ett sådant vis att obehöriga inte har kunnat ta 

del av det, har författarna av studien tillgodosett detta. Det har inte funnits någon avsikt att 

vilseleda de medverkande personerna gällande deras deltagande eller information kring 

undersökningen. Studien har på så vis genomförts utan falska förespeglingar, vilket Bryman 

och Bell (2013) klargör som viktigt ur ett etiskt perspektiv.      

  

Ovanstående kriterier har avsett hela studien, således både intervju och observation. Att tillägga 

är att valet av öppen observation har grundats i att det enligt författarna är mer etiskt riktigt, 

eftersom de som observerats har varit väl medvetna om syftet och har givits full möjlighet till 

samtycke kring deltagandet i studien. 

 

 Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om huruvida insamlade data är exakta och precisa. Inom kvalitativ 

forskning kan en rimlig sannolikhet i empirisk data påvisas genom ett antal kriterier 
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(Denscombe, 2016). Denna studie har visat på trovärdighet genom att utgå från fyra delkriterier: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse, som enligt Bryman och 

Bell (2013) används inom kvalitativa studier. Utöver dessa har författarna strävat efter en hög 

grad av transparens, det vill säga att tydlighet och klarhet präglar presentationen av studiens 

genomförande, vilket Lind (2014) menar är ett sätt för läsaren att kunna ta ställning till 

trovärdigheten i studien. 

 

 Tillförlitlighet 

För att åstadkomma trovärdighet genom tillförlitlighet har hänsyn tagits till 

respondentvalidering. Detta innebär i denna studie att respondenterna, under intervjuerna, har 

givits möjlighet att bekräfta att intervjuaren har uppfattat svaren på ett korrekt sätt. Detta 

innebär att det föreligger en god överensstämmelse mellan respondentens erfarenheter och 

uppfattningar och de resultat som genererats under intervjun (Bryman & Bell, 2013). 

 

 Överförbarhet 

Då kvalitativ forskning bygger på det unika och kontextuella är det inte möjligt att genomföra 

samma studie i andra sammanhang och få identiska resultat. Överförbarhet inom kvalitativ 

forskning handlar snarare om att läsaren, genom detaljerad och relevant information, kan avgöra 

om resultatet är tillämpbart på likvärdiga fall (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2016). 

Genom att det fenomen som studien undersökt detaljerat har beskrivits kan överförbarhet 

sålunda möjliggöras. Det är dock viktigt att medvetenhet finns kring vilken kontext denna studie 

genomfördes i, samt på vilket sätt empirin samlades in för dem som vill använda resultatet. 

 

 Pålitlighet 

Studien har uppnått pålitlighet genom att författarna tydligt har redogjort för 

forskningsprocessens alla delar, vilket Bryman och Bell (2013) belyser som viktigt för 

pålitlighet i kvalitativa forskningsstudier. En ytterligare viktig faktor som enligt Bryman och 

Bell (2013) stärker pålitligheten är granskning. Uppsatsens alla delar ha därför mer eller mindre 

utlämnats till granskning under såväl handledning och seminariedeltagande som under 

opponering och examinering. Ifrågasättande och kritik från granskande parter i kombination 

med att författarna själva har förhållit sig kritiskt till uppsatsen torde också ha bidragit till en 

ökad grad av pålitlighet. 
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 Konfirmering/bekräftelse 

Kvalitativ forskning påverkas alltid i någon mån av de personer som utför studien. Detta på 

grund av att kvalitativa data är ett resultat av en tolkningsprocess (Denscombe, 2016).   

Denscombe (2016) menar således att det är svårt att uppnå objektivitet och att personliga 

värderingar kan ha inverkan på tolkning av data. Författarna av denna studie har därför avsett 

att skapa medvetenhet kring vilka de egna värderingarna har varit och i största möjliga mån 

undvikit dessa, även om författarna har haft förståelse för att full objektivitet inte är möjlig. Ett 

konkret exempel för att uppnå en hög grad av objektivitet i studien har varit att använda 

ljudupptagning under intervjuerna för att transkriberingen skulle kunna ske exakt utifrån 

respondenternas ordalydelse. 

 

 Analys av empiri  

Innan insamlade data kan användas i forskningssyfte måste de omvandlas för att senare kunna 

analyseras (Denscombe, 2016). Så snart som möjligt efter att intervjuerna och observationerna 

var genomförda transkriberades materialet. Detta underlättar analysen av insamlade data enligt 

Denscombe (2016). Transkriberingen av observationerna bestod i att renskriva de 

anteckningarna som förts under varje observation och förtydliga eventuella informella stödord. 

  

När transkriberingen och kodningen var genomförd skedde sortering och reducering av 

transkriberad empiri. Alvehus (2013) förespråkar att en tematisering sker, vilket innebär att 

materialet delas upp i högar efter olika ämnen och kategorier, som är fördelaktigt vid hantering 

av stora mängder data. Det är något som författarna av studien har efterföljt med 

analysverktyget som hjälp. Efter tematiseringen analyserade författarna det empiriska 

materialet, tema för tema, utifrån den teoretiska referensramen för att kunna beskriva hur ett 

post-byråkratiskt chefsbeteende gestaltas.  

 

 Metodkritik 

Det förs kritik mot kvalitativ forskning i flera anseenden. Ett exempel i denna studie är att det 

kan finnas en möjlighet att respondenternas svar inte har varit sanningsenliga eller att 

observationen har präglats för mycket av observatörseffekten. För att minimera dessa risker 

valde studiens författare att låta respondenterna vara anonyma, vilket kan skapa en trygghet för 

mer ärliga uttalanden och beteenden. En annan aspekt vid observation är att det är uppenbart 

att observatörernas tolkningar av situationen inte blir identiska, på grund av individuella 
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skillnader (Denscombe, 2016). Det förekommer också brister i människans minne som kan 

orsaka att observatörerna inte har möjlighet att återge empirin på ett fullständigt objektivt sätt 

(Denscombe, 2016). Då författarna inte tror att varken de själva eller andra kan agera fullt 

rationellt och objektivt, har utmaningen istället varit att hantera studien med ett kritiskt 

förhållningssätt och att hela tiden ha detta i åtanke. Återkopplingen till respondenterna under 

intervjuerna har varit en tydlig och konkret åtgärd för att minska risken för subjektivitet och 

ogrundade tolkningar. 
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 Empiri 

Det empiriska underlaget i uppsatsen, som är insamlat genom semistrukturerade intervjuer och 

observationer, presenteras i detta kapitel. Empirin är strukturerad efter analysverktygets olika 

teman; maktstruktur, kommunikation, kontroll/styrning, arbetsprocesser, beslutsfattande, 

arbetsuppgifter, ledarskapsstil, det interpersonella och lämplighet hos medarbetare, vilket även 

genomsyrar upplägget av empirikapitlet. Avsnittet inleds med en presentation av 

studieobjekten. 

 

 Presentation av organisationer och respondenter 

Studien genomfördes i två organisationer som finns i Västra Götalandsregionen. Den ena 

organisationen, med ca 300 anställda av drygt 2000 anställda runt om i landet, är verksam inom 

IT-branschen. Den andra organisationen profilerar sig som ett teknikkonsultföretag med drygt 

500 anställda av de totalt 4000 anställda i Sverige. Yrkeskategorier som är representerade i 

organisationerna är konsulter respektive ingenjörer, där tjänsterna som de erbjuder är direkt 

kopplade till de anställdas kompetens. Inom de två organisationerna finns det fyra respektive 

fem chefsnivåer, där studiens respondenter innehar en roll som chef på mellanchefsnivå. 

Organisationerna är organiserade i ett öppet kontorslandskap, där cheferna inte är placerade 

avskilt utan bland dess medarbetare. Båda organisationerna är däremot på väg mot ett mer 

aktivitetsbaserat landskap utan fasta arbetsplatser eller avdelningar. Av observationen att döma 

är klädseln inget som utmärkte rollen som vare sig chef eller medarbetare. Vid en första anblick 

är det således oerhört svårt att avgöra vem som är chef och inte. Det som bland annat särskiljer 

chef och medarbetare åt är strukturen kring vem som rapporterar till vem. 

 

 Inledning till empiripresentation 

Då avsikten inte var att jämföra dessa två organisationer eller dess chefer sinsemellan härrörs 

inte cheferna till respektive organisation. Inom båda organisationerna har tre mellanchefer 

studerats, vilka nedan benämns A-F, utan inbördes ordning. All empiri är tematiserad efter de 

områden som analysverktyget berör. 

 

 Kommunikation 

Överlag är det ganska samstämmigt mellan de sex cheferna kring hur de kommunicerar. 

Kommunikationen präglas i de flesta fall av dialog, öppenhet och nätverkande. Utöver detta  
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kan också tendenser till envägskommunikation uppmärksammas i empirin, där högsta 

ledningen kommunicerar ned i organisationen via varje nivå av chefer. Respondenterna blir 

således en del i den envägskommunikationen.   

 

Chef A talar om att kommunikationen sker öppet genom att de i organisationen säger till 

varandra när missnöje uppstår, och att chef A själv gärna påpekar när någon eller någonting 

inte fungerar. Att kommunikationen är nätverkande är gemensamt för alla cheferna. Chef C 

uttrycker det som att: 

 

“Man hittar sina vägar själv, och man hittar vem som är vettig att prata med i olika frågor. 

Det är inte i förväg givet vem man ska prata med.”  

 

Vidare talar även chef F om att det ungefär är som goda vänner, att hen tar kontakt med olika 

personer beroende på vad det gäller och att det är något som sker organiserat. I fråga om dialog 

visar det sig i chefernas beteende genom att det är tydligt att kommunikationen är ett utbyte där 

chefen lyssnar in vad medarbetarna har att säga, för att sedan ge respons på detta. Under ett 

möte blev detta särskilt tydligt när medarbetarna i stor utsträckning flikar in och det snarare 

blev ett samtal än ett möte där chefen har ordet. Det dialogbaserade chefbeteendet tog sig 

uttryck även under andra observationer där några av cheferna vid flertalet tillfällen rådfrågade 

sina medarbetare kring dels arbetsuppgifter, dels uppkomna problem.  

 

Något som skiljde en chef från resterande chefer, gällande kommunikation, var att chef E tydligt 

klargjorde att hen inte skulle föra dialog med sin chefs chef utan att hens chef var medveten om 

det samtalet. Likaså vill chef E känna till sina medarbetares kommunikation med högre chefer. 

I motsats till chef E yttrade resterande respondenter att de snarare uppmuntrar sina medarbetare 

att ta kontakt med högre chefsnivåer i vissa frågor, något som de också själva inte sällan tog i 

anspråk.  

 

“Alla mina chefer över mig skulle jag betrakta som någon som jag bara kan stövla in till och 

säga precis vad som helst, med vilket förslag som helst.” - Chef B 

 

Det framkom dock tydligt hos flera chefer att kommunikation från högsta ledning och ut i 

organisationen går via varje chefsnivå om inte ett socialt forum används för att sprida 
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information. Respondenterna menade i det fallet att deras uppgift är att sprida informationen 

vidare till sina medarbetare och stå bakom ledningens information oavsett personlig åsikt.  

 

 Kontroll/styrning 

När det gäller kontroll och styrning är alla respondenterna eniga om att värderingar är en central 

del. Flera chefer arbetar mycket med att synliggöra värderingar och att få en samstämmig syn 

mellan alla i organisationen. Tre av cheferna lyfter fram samtal som ett verktyg för att styra 

medarbetarna i rätt riktning. Hos hälften av cheferna förekommer en tendens till ordergivning 

och kommando.  

 

En återkommande värdering som förespråkas av flertalet chefer är att individuella intressen 

åsidosätts framför gruppens intressen. Cheferna uttrycker att ingen gör saker för sin egen 

vinnings skull utan att alla gör det för lagets skull. Chef A tar upp att de samtalar mycket om 

värderingar i organisationen och att det är en viktig del under medarbetarsamtalen.  Chef F 

menar att deras sätt att synliggöra sina värderingar är genom workshops där chefer och 

medarbetare översätter de övergripande värderingarna till vad det betyder för just dem. Chef E 

uttrycker att: 

 

“Värderingarna var till en början ett slagträ liksom […] Nu fungerar det som en spegel och 

man kan se till hur man själv lever efter värderingarna. De genomsyrar vårt agerande i 

vardagen, varje dag skulle jag vilja säga.”  

  

Chef C’s syn på värderingar är att handling är starkare än ord. Om hen ska få anställda att arbeta 

i organisationens riktning måste hen som chef själv föregå med gott exempel:  

 

“Om jag säger att vi inte ska jobba över så ska inte jag sitta och maila klockan 23.22 på en 

kväll liksom […] De jobbar över ibland ändå, men det som jag tycker är viktigt är i de fallen 

att man som chef ser det. Det är ju jättebra att de gör det för att bli färdiga, det är ju ett 

ansvarstagande, men hur gör vi för att undvika det igen?” 

 

Chef A talar om att det inte alltid är så att hen får reda på allt av de chefer hen har under sig och 

väljer då att vara med på möten för att lyssna in vad personalen har att säga. Vid ett av mötena 

sitter chef A som medhörare tyst och lyssnar. Genom att inte delta i alla skratt är upplevelsen 
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att chef A gör en markering vad hen anser är lägligt att skämta om. När mötet går över tiden 

markerar chef A detta tydligt genom att stänga ned datorn med kraft och kasta en penna mot 

mitten av bordet. En liknande roll som medhörare intar chef D när hen utger sig för att vara likt 

en fluga på väggen: 

 

“Jag hör ju suset och bruset och jag inbillar mig att de glömmer av att jag är där ibland, då 

ser jag tydligt vad som händer.” 

 

Chef F anger att om en medarbetare inte skulle gå mot rätt mål, så tycker hen att samtal är det 

effektivaste sättet att hantera det och få personen att förstå fördelarna med att jobba tillsammans 

mot gemensamma mål. Chef B och C uttalar sig liknande vad gäller att använda samtal som ett 

verktyg, men nämner också att det handlar om att gemensamt ställa sig bakom målen och tydligt 

kommunicera dessa. Chef C är tydlig med hur detta går till när hen beskriver för sina 

medarbetare hur kedjan mellan övergripande och individuella mål hänger ihop. Chef C berättar 

att översättningen av mål ofta sker genom en lång process av samtal i syfte att styra medarbetare 

i rätt riktning. 

 

Chef C medger att hen vid något tillfälle fått inta en ordergivande roll, när hen själv fick order 

från ledningen om att utföra ett visst projekt. Chef A, B och D är i motsats till chef C tydliga 

med att de vid behov gärna tar kommandot. Det kan handla om tidsbrist, många olika viljor 

eller att gruppen inte kommer fram till något.  

 

“Om jag inte kan få med mig medarbetarna genom att visa på varför besluten är viktiga, då är 

det ju jag som bestämmer. Har man inte samma vilja som mig så kan det bli tufft. Sen skulle 

det nog gå ganska långt innan jag drog det kortet, jag skulle försöka på ganska många sätt 

innan. Dock är jag ganska bestämd av mig så när det skulle behövas så skulle jag bestämma, 

det skulle jag [...] Skulle det bli så att vi inte är överens då kommer jag ju vara tvungen att peka 

med hela handen.” - Chef B 

 

 Arbetsprocesser 

Flertalet chefer lyfter fram arbetsprocesserna som flexibla inom organisationen och det är ingen 

som säger att policies och riktlinjer begränsar dem i det vardagliga arbetet. Deras beteende tyder 

på att arbetsprocesserna inte är standardiserade, även om en av cheferna är styrande kring 
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medarbetarnas sätt att utföra arbetet. Att tillägga är att värderingarna är vägledande för 

arbetsprocesserna och två av cheferna menar att det är acceptabelt att göra fel och lära av sina 

misstag. 

 

Chef B, E och F är eniga om att alla genomför saker och ting på olika sätt och menar genom 

sitt beteende att de inte lägger sig i hur medarbetarna når resultat så länge deras arbetssätt når 

de uppsatta målen. Chef B påpekar vid ett flertal tillfällen att det råder “frihet under ansvar”. 

Ett citat av chef F utmärker detta: 

 

“Vi gör ju saker och ting olika, jag gör det på mitt sätt och någon annan gör det på sitt sätt, så 

jag lägger mig inte i det.” 

 

Chef E belyser detta genom att gå till sig själv och hur hen uppnår sina mål: 

 

“Personligen vill jag ha målet, men hur jag tar mig dit vill jag göra helt och hållet på mitt eget 

sätt, och det får jag lov att göra, så länge jag skapar resultat. Det gäller exakt samma för de 

som rapporterar till mig.” 

 

Chef C är av samma åsikt som chef B, E och F kring att medarbetarna är ganska fria i 

utformandet av sina arbetsprocesser. Dock menar hen att de yngre medarbetarna ofta vill 

utvecklas i allt på en och samma gång och att de ibland behöver bromsas lite. Chef C väljer då 

att begränsa antalet uppgifter de utför.  

 

Chef A anser till skillnad från de andra respondenterna att hens medarbetare är ganska styrda 

vad de ska göra. Chef A uttrycker att det handlar om värderingsstyrning snarare än att luta sig 

mot regler, riktlinjer och policys. Värderingarna som finns i organisationen ska vara vägledande 

i det som medarbetare och chefer gör, något som chef E också för på tal. Båda respondenterna 

tycker att det är viktigt att våga testa och pröva med värderingarna som grund och att ett felsteg 

då är försvarbart så länge personen lär sig av det. Vidare menar dock chef A att hen kan ha 

många synpunkter och påverkan kring hur de löser sina uppgifter, vilka strategier som väljs 

samt vilka idéer som för dem framåt, något som chef A är relativt ensam om. 
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Flertalet chefer anser att policies och riktlinjer självklart finns inom företagen, men att det inte 

är något som påverkar det dagliga arbetet i stor utsträckning, bortsett från sådana processer som 

grundas i lagkrav och nolltolerans. Chef B däremot upplever det positivt att hen kan nyttja dessa 

riktlinjer i det dagliga arbetet och på så vis undgå att utforma alla arbetsprocesser på egen hand. 

En av cheferna utmärker sig dock kring hur policies och riktlinjer hanteras och påverkar hen: 

 

“Som person så har jag svårt för policys och riktlinjer, men jag har full förståelse varför man 

har det […] Allt som oftast har man ju policies för att man behöver styra upp saker och ting, 

men man kan inte alltid leva efter dem till 100 %, för det funkar inte så i den grå vardagen där 

allting inte är svart eller vitt. Som ledare gäller det att verkligen vara medveten om när man 

kringgår något, och stå för varför man gjorde det. För det händer då och då, jag gör det kanske 

lite väl ofta.” - Chef E 

 

 Beslutsfattande 

Gällande beslutsfattande förekommer, hos alla chefer, en hög grad av beslutsfattande på 

operativ nivå. Det innebär dels att cheferna själva har rätt att ta många beslut, dels att 

medarbetarna får mandat att fatta beslut. De flesta cheferna är noga med att göra medarbetarna 

delaktiga i många beslut. I viss mån går det att urskilja att ett fåtal av respondenterna ibland tar 

beslut på egen hand utan att medarbetarna görs delaktiga. Likaså kommer det ibland beslut från 

högsta ledningen som cheferna får rätta sig efter.  

 

Chef A och B är två av de chefer som beskriver att en del beslut, som kommer från 

regionledning och sverigeledning, inte är ämnade för diskussion utan att det kan vara sådant 

som alla måste genomföra. För deras del handlar det då om att föra vidare den informationen 

till sina medarbetare oavsett personlig ståndpunkt. Chef A uttrycker:  

 

“Då får vi bara tugga i oss det och köra på det.” 

 

Alla chefer menar samtidigt att de själva också i en del fall tar beslut gentemot sina medarbetare 

utan diskussion och delaktighet. Chef F menar att vissa frågor inte ska “ut i långbänk”. Chef C 

redogör för att medarbetarna inte alltid ser hela sammanhanget, vilket ibland resulterar i att hen 

fattar beslut som går emot någon, men chef C är noga med att förklara varför beslutet tas.  
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Alla chefer är överens om att de har hög grad av beslutsmandat på operativ nivå, i det dagliga 

arbetet. Chef E utbrister att bolaget där hen jobbar är fantastiskt, då hen i sin roll som mellanchef 

har väldigt mycket mandat. Chef E menar att deras VD är noga med att mycket av makten ska 

finnas på lokal nivå och den lokala marknaden. Chef E menar att det är en enorm styrka för 

dem, då de är ett stort bolag men kan uppfattas som små och snabba ändå, för att de har den 

lokala närvaron på flera orter runt om i landet. Chef E uttrycker beslutsfördelningen mellan 

centralt och operativt med siffrorna 80/20.  

 

“80 % fattas ute i verkligheten höll jag på och säga, ute på lokalkontoret.” 

 

Chef A i sin tur agerar på samma sätt gentemot sina medarbetare. Chef A formulerar:  

 

“Jag fungerar bäst när jag inte behövs överhuvudtaget. Alltså om jag måste vara med i alla 

operativa beslut, då har jag inte tillämpat ett bra ledarskap. Så jag vill ju att, liksom att mina 

medarbetare ska funka utan mig. [...] Man ska självklart finnas där som ledare och chef, men 

jag tror inte att man ska bygga in ett beroende av sig själv i organisationen.” 

 

Chef B med flera menar också att medarbetarna har väldigt hög beslutanderätt, eftersom de har 

arbetsuppgifter som innebär stora ekonomiska summor att hantera. Sedan finns det självklart 

begränsningar i både medarbetare och deras beslutanderätt, vilket ofta baseras på 

beloppsgränser.  

 

”Bestäm ni det så går jag från rummet. Jag har väl varit mycket nere i smeten och härjat, men 

jag försöker ju verkligen låta bli att vara där och ta små beslut. Jag försöker låta dom sköta 

det, och då får jag ju inte gå dit nästa dag och rota igen. Jag försöker verkligen hålla mig borta 

ifrån det jag inte behöver lägga mig i.” - Chef D 

 

Det framgår av alla chefers beteende att medarbetare görs delaktiga i beslut genom diskussion, 

att chefen uppmuntrar till synpunkter samt välkomnar nya idéer och perspektiv. Chef E 

beskriver att de genomför ett gediget förarbete kring förankring av beslut där de gör 

undersökningar kring medarbetares åsikter i frågan. Även medarbetarundersökning och 

medarbetarsamtal används av flera chefer för att skapa delaktighet. Likaså blir detta tydligt när 

det gäller chefernas delaktighet i beslut tillsammans med högre chefer. Chef F berättar att hen 
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försöker skapa delaktighet genom att delegera ut uppgifter och visa på att det inte är något som 

hen som chef behöver genomföra. Chef F beskriver även att det är av betydelse att medarbetarna 

har mandat att fatta beslut om de har blivit ansvariga för en uppgift.  

 

Det som skiljer cheferna åt kring beslutsfattande är hur de hanterar meningsskiljaktigheter. Chef 

B menar att om de inte kommer överens kommer hen vara tvungen att peka med hela handen. 

Chef E löser det istället genom omröstning, något som även chef D nämner som en lösning.   

 

 Arbetsuppgifter 

När det kommer till respondenternas arbetsuppgifter är dessa relativt likvärdiga. Något som 

genomsyrar alla chefernas arbetsuppgifter är det återkommande administrativa arbetet. Många 

av cheferna har även i uppgift att arbetsfördela, varav tre av respondenterna framlägger 

samordning som ett tillvägagångssätt. Fortsättningsvis är ett tydligt fokus hos merparten av 

respondenterna att vara en inspiratör, vägledare och att utveckla medarbetarna. Tre av cheferna 

ser välmående som sitt främsta ansvar i rollen som chef. 

 

Chef B menar att en viktig del i hens arbete är att genomföra förändringar och se 

utvecklingspotential i det som inte fungerar. Det är något som även framkom i samtal med chef 

C. Chef B’s arbete handlar också om medarbetarnas välmående och att lyfta ämnen som 

exempelvis psykisk ohälsa. Att värna om arbetsmiljö och medarbetarnas mående på 

arbetsplatsen betonar likaså chef C, D och F som en viktig del i deras arbete. Chef C och F 

beskriver att det tar sig uttryck genom att vara närvarande, tillgänglig och att vara det stöd som 

de behöver, men även att lyssna in och stämma av så att medarbetarna får den utmaning som 

var och en eftersträvar.   

 

Chef E är tydlig med att betona att hens arbetsuppgifter är att inspirera, vägleda och att få 

medarbetare att växa som människor. Dessutom är att skapa lärande en vital del i Chef E och 

likaså chef D’s arbete. För chef D handlar det om att sprida goda exempel som andra 

medarbetare gör i olika projekt, medan det för chef E handlar om att fira när ett mål verkligen 

är avklarat. 

 

“Jag tror det är superviktigt. Jag brukar jämföra det med mina barn hemma. Om de går ut med 

soporna och får fem kronor för det, så vill de nästa gång de ska gå ut ha tio kronor för att 
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känna samma belöning [...] Men om jag istället talar om för dem hur mycket de har hjälpt mig 

och vad den insatsen var värd för mig så kommer de inte begära mer nästa gång [...] Det 

handlar om att uppmärksamma goda initiativ, bra prestationer och resultat. Det är superviktigt 

att göra!” - Chef E 

 

Chef C, B och F säger konkret att en viktig arbetsuppgift är att samordna olika individers 

personliga mål med organisationens mål. Resterande respondenter är mer tydliga kring att de 

organisatoriska målen ska trattas ned på först avdelningsnivå och sedan på individnivå för att 

medarbetarna lättare ska se sitt bidrag till de övergripande målen. Empirin visar även att 

arbetsfördelning är en återkommande arbetsuppgift bland flertalet respondenter, vilket enligt 

chef B innebär att rätt person har rätt arbetsuppgifter utifrån dennes förmåga och kompetens. 

Chef A hävdar att budgetering och resultatansvar är hens huvudsakliga arbetsuppgift. 

Resultatansvar är något som även chef B och E lyfter fram. 

 

Det som genomsyrar allas arbete är att det till viss del också omfattar administration och 

planering vilket tar sig uttryck bland annat genom omfattande mailadministrering, attestering 

av reseräkningar, kontroll av fakturor samt planering av utbildning och möten.  

 

 Ledarskapsstil 

En gemensam nämnare i chefernas ledarskapsstil är att alla har ett coachande och rådgivande 

förhållningssätt gentemot sina medarbetare. I stort sett alla förespråkar också ett bemyndigande 

av medarbetarna och att göra dem delaktiga i det som rör deras vardag. Hos två av cheferna blir 

det samtidigt tydligt att ett uppgiftsinriktat fokus förekommer i deras sätt att leda.  

 

Chef A och F är utmärkande resultatinriktade och uppgiftsinriktade i sitt sätt att leda. Chef F 

menar att hen ibland behöver hålla tillbaka sitt resultatfokus för att inte driva det för långt. Chef 

A har ett ansvar att se till att hens avdelning eller organisatoriska enhet levererar det resultat 

som är budgeterat vilket gör att hen i sin roll kan bli ganska styrande. Dock medger chef A att 

hen växlar mellan att vara styrande och coachande beroende på situation. 

 

”Förra gången som vi hade mötet så var jag väldigt, väldigt tydlig och väldigt styrande och 

var inte nöjd med resultatet X hade visat, så den här gången var jag tvungen att vara lite mer 

mjuk.” - Chef A 
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En coachande och stöttande ledarstil är något som även åskådliggörs hos resterande chefer. 

Chef D har en tydligt coachande och rådgivande roll gentemot sina medarbetare när de samtalar 

i projekt genom att lyfta tankar, uppmuntra och ge råd om vem som kan vara behjälplig i olika 

frågor. I övrigt förespråkar hen mentorskap. Chef E är noga med att ha ett förhållningssätt som 

inte går ut på att direkt komma med en lösning. Chef E säger: 

 

”Jag lever med devisen att om jag hela tiden ger den lösningen jag tror på, så är det inte alltid 

den bästa och de kommer aldrig att lösa det själva om jag hela tiden gör det, så därför så 

förordar jag ett coachande förhållningssätt och försöker få medarbetarna att lösa det själva.” 

 

Chef B är noga med att det är godtagbart att medarbetarna kommer till hen och ber om råd. 

Chef B menar att det är meningen att de ska komma till hen om de är osäkra så att hen får dem 

att känna sig trygga. Det blir dessutom tydligt i empirin att chef A, B, C och E bemyndigar sina 

medarbetare genom att inspirera, involvera, låta alla komma till tals samt att hörsamma 

medarbetare som är väl insatta i en fråga.  

 

Det är endast en chef som har genomfört externa ledarskapsutbildningar. Däremot har alla 

respondenterna deltagit i en eller flera internutbildningar inom bolaget, varav en av 

respondenterna ställer sig kritisk till chefsutbildningar överlag:  

 

“Studera till chef det kan man göra, men för att bli ledare tror jag det krävs “learning by 

doing.” 

 

 Det interpersonella 

Rollerna är i vissa fall tydligt definierade enligt tre av cheferna, där skillnad görs mellan vem 

som är chef och vem som är medarbetare. Resterande chefer belyser inte något om detta. Alla 

respondenter beskriver att kontakten mellan chef och medarbetare utgörs av relationer, såväl 

vänskapliga som professionella. Det är framförallt två chefer som lyfter fram att relationer utgör 

ett nätverk, både inom och utanför organisationen.  

  

Chef A tycker att det är tydligt vilka hen är chef över genom vilka som rapporterar till hen och 

uttrycker: 
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”Det är ju dom som jag ”bestämmer” över så att säga, det låter diktatoriskt med det är ju jag 

som är chef.” 

 

Att det finns uttalade roller blir tydligt även hos chef C när hen ibland tar avstånd från 

diskussioner medarbetarna emellan under en fikarast eller när det sker i kontorslandskapet. Chef 

C uttrycker att chefer och medarbetare inte ska prata om allt. Chef F tycker också att rollerna 

är tydligt definierade, främst när hen är inne och petar i något vilket tydligt markeras av berörd 

part. Att klä sig i olika roller beroende på situation är viktigt för chef E. Som chef är det viktigt 

att hålla en professionell roll i arbetssammanhang, men om hen möter medarbetare i mataffären 

är en civil roll angelägen. Chef C upplever ibland att hen får ta dubbla roller i sitt arbete då det 

förekommer en oklarhet kring vilket chefsansvar hen ska ta i olika situationer. Detta står i 

kontrast till andra respondenters upplevelse av rollfördelning. Chef F påstår att även om det 

finns tydliga roller är det viktigt att avdramatisera att de är chef eller medarbetare. Hen menar 

att de alla gör det hela tillsammans, att det inte är viktigt vem som är vem.  

 

Chef A menar att hen har utvecklat ett nätverk av andra chefer och medarbetare i 

organisationen. Chef C tycker att en stor fördel med nätverk, både inom och utom 

organisationen, är att kunna dra nytta av varandra och få nya insikter. Chef A anser att det är 

viktigt att man bygger relationer på jobbet och att det inte endast är professionella relationer 

utan att de faktiskt ska fungera som människor tillsammans också. 

 

”Det är viktigt att man vet liksom vad medarbetarna står inför för utmaningar både privat och 

på jobbet. När det känner att de vill vara öppna med det så är jag väldigt villig att lyssna.”  

- Chef A 

 

Detta visar sig tydligt hos chef A när hen ofta pratar med medarbetarna om vad de gjort i helgen 

och hur de ligger till i arbetet. Chef B menar också att hen har en väldigt vänskaplig relation 

både till sina medarbetare och till sin chef. Det handlar mycket om förtroende gentemot 

varandra och frihet under ansvar. Tillit gentemot kollegor och medarbetare är något som även 

chef C och E yttrar sig om vilket möjliggör öppna samtal och att alla vågar ta ordet.  
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“Jag tycker det är viktigt att kunna prata med alla om allt. Det är viktigt att man känner alla 

vid namn, att man kan ta en kaffe och prata fritid till att man kan prata om vilka utmaningar 

som helst med vem som helst.” - Chef E 

 

Gemensamt för alla chefer är att de under lunchen, när de äter tillsammans med sina 

medarbetare, sällan pratar om jobbrelaterade ämnen. Orsaken till detta är att de vill vårda och 

bygga relationer och lära känna varandra. Chef D och F berättar att de har en del sociala 

aktiviteter tillsammans för att lära känna varandra bättre och stärka relationerna mellan 

varandra. Chef F refererar till de självskattningar och personlighetsundersökningar som de 

genomför tillsammans, där de diskuterar resultaten och ger varandra feedback. Chef F erkänner 

att det är tufft men att det samtidigt stärker sammanhållningen. 

 

”Det kan ju svida ibland när det kommer fram vissa saker, men har man gjort det några gånger 

och man är någorlunda trygg i vem man är så är det inte så farligt utan det är ganska trevligt 

faktiskt. Men öppnar upp på ett annat sätt, så man vet mycket om varandra, kanske inte sådant 

som har med jobbet att göra. Det stärker en.” - Chef F 

 

 Lämplighet hos medarbetare 

En central del för alla respondenter är att personligheten är av betydelse hos blivande 

medarbetare. Det framkommer samtidigt att medarbetarnas olika personligheter inte alltid 

utnyttjas i arbetssituationer. Bland två av cheferna är det då kompetensen som i första hand 

värdesätts framför personlighet. Vad som förväntas av medarbetarna i en arbetssituation är för 

två av cheferna tydligt. En annan chef tycker att det i många fall är otydligt, medan en fjärde 

chef menar att det beror på situation. 

 

Chef A och C förklarar att befattningsbeskrivningen är tydlig med vad som förväntas av en 

medarbetare som anställs på företaget. Befattningsbeskrivningen beskriver vad en medarbetare 

förväntas kunna eller vilken erfarenhet och kompetens som krävs. Chef A menar att det regleras 

tydligt och att de är noga med vilken kompetens medarbetaren har i förhållande till den tjänst 

som ska tillsättas. I och med att befattningsbeskrivningarna är väl utformade, så menar chef A 

att förväntningarna på medarbetarna är explicita, exempelvis kring hur de ska leverera resultat. 

Chef F anser också att de är tydliga med vad medarbetarna kan förvänta sig när de blir anställda. 

Chef F klargör tydligt vad det är för arbetsuppgifter som ingår i tjänsten och gör dem medvetna 
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om vad jobbet innebär. Hen menar att de som är skolade inom området vet vad arbetet handlar 

om och vet vad som förväntas av dem i rollen.  

 

En chef, chef C, ger ett konkret exempel på när explicita kriterier används. Vid uppdelning i 

projekt tar hen i första hand hänsyn till att medarbetarnas kompetens stämmer överens inom 

grupperna. Samtidigt är också både tid och vilka som är tillgängliga faktorer som påverkar 

uppdelningen. Detta gör, enligt chef C, att medarbetarnas olika personligheter åsidosätts, 

bortsett från när olika personer inte fungerar i samma grupp. Det är något som chef C tycker är 

beklagligt, då personligheter är något som hen värdesätter vid rekrytering av nya medarbetare. 

Ett flertal andra respondenter värdesätter också personligheter vid rekrytering av medarbetare. 

Chef A använder personlighetsutvärdering, medan chef D först träffar personen själv och sedan 

även träffar kandidaten tillsammans med någon medarbetare för att få en “second opinion” om 

känslan hur personen kommer att fungera i arbetslaget. Chef E menar att en grupp kan prestera 

som bäst när olika personligheter sammanförs. Chef E belyser att det är av stort värde när hen 

uttrycker: 

 

”När jag söker chefer till en ledningsgrupp så är det individer som är så, i första hand olik 

mig, i andra hand att det är så många olika som möjligt i gruppen, med olika 

personlighetsprofiler.” 

 

Chef F nämner att utbildning är ganska grundläggande, men betonar att det är så mycket utöver 

det som spelar roll vid en rekrytering. Detta preciseras när hen säger: 

 

”Jag ska inte säga magkänsla för det är det inte, men man kan inte bortse från en känsla man 

får om någon […] Man vill att det ska finnas mer än den där utbildningen, en personlighet, det 

är viktiga ingredienser tycker jag […] Då handlar det mycket om att passa in, i gänget.” 

 

I kontrast till chef F, som tidigare nämnt att det är tydligt vad som förväntas av deras 

medarbetare, erkänner chef A att det i en del fall är ganska otydligt. Det kan handla om var 

information finns, vem som ska kontaktas i olika frågor och i vilken ordning detta ska ske samt 

vilket arbete som ska prioriteras. Chef B menar, å ena sidan, att det är tydligt vad som förväntas, 

till exempel att en medarbetare behöver vara social och kommunikativ. Å andra sidan 
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framkommer det under ett möte att det föreligger oklarheter kring förväntningar i vissa 

personalgrupper samt vem som bär ansvar för vad.   
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 Sammanfattning av empiri 

I syfte att ge en mer överskådlig bild av den insamlande empirin, har nyckelord från respektive 

tema nedan sammanfattats i en tabell. Orden är uppdelade efter byråkrati respektive post-

byråkrati. 

Sammanfattning av empiri i nyckelord  

Kommunikation 
Byråkrati 

 Envägskommunikation 

 Kontroll 
 

Post-byråkrati 

 Dialog 

 Öppenhet 

 Nätverk 

 Utbyte 

 Vänskap 

 Sociala forum 
 

Kontroll/styrning 
Byråkrati 

 Styrning 

 Ordergivning/kommando 
 
Post-byråkrati 

 Gemensamma värderingar 

 Samtal 

 Närvaro 

 Styrning 

 Mål 

Arbetsprocesser 
Byråkrati 

 Resultatstyrning 

 Synpunkter 

 Riktlinjer 

 Skapa resultat  
 

Post-byråkrati 

 Flexibilitet 

 Frihet under ansvar 

 Värderingsstyrning 

 Mål 
 

Beslutsfattande 
Byråkrati 

 Uteslutande 

 Makt 
 
 
 
Post-byråkrati 

 Beslutsmandat 

 Delaktighet 

 Operativt 

Arbetsuppgifter 
Byråkrati 

 Administrera 

 Arbetsfördela 

 Resultatansvar 

 Budgetering/planering  
 

Post-byråkrati 

 Samordna 

 Inspirera 

 Vägleda 

 Utveckla 

 Stödja 

 Skapa välmående/arbetsmiljö 
 

Ledarskapsstil 
Byråkrati 

 Uppgifts- och resultatinriktad 

 Styrande 
 
 
 
Post-byråkrati 

 Coachande 

 Rådgivande 

 Bemyndigande 

 Involverande 

 Trygghetsskapande 

Det interpersonella 
Byråkrati 

 Tydliga roller 

 Professionalitet 
 

Post-byråkrati 

 Relationer 

 Vänskap 

 Dubbla roller 

 Nätverkande 

 Förtroende/Tillit 

 Sammanhållning 
 

Lämplighet hos medarbetare 
Byråkrati 

 Kompetens/utbildning 

 Explicita förväntningar 
 

Post-byråkrati 

 Personligheter 

 Implicita förväntningar 
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 Analys 

I följande analyskapitel analyseras studiens empiriska resultat. Den teoretiska 

referensramen används som utgångspunkt för denna analys i syfte att besvara studiens 

forskningsfråga. Inledningsvis analyseras chefernas beteende utifrån tidigare nämnda 

temaområden. Därefter följer en diskussion där studiens resultat ställs mot teori och tidigare 

forskning. 

 

 Post-byråkratiskt chefsbeteende genom kommunikation 

Att kommunikation sker genom dialog och öppenhet präglar alla respondenternas sätt att agera. 

Det är något som bland annat Eriksson-Zetterquist et al. (2006) anser förekomma i en post-

byråkratisk organisation. Ellström et al. (2016) och Hales (2002) lyfter även fram att 

organisering genom nätverk och horisontell kommunikation utmärker spridning av information 

i en post-byråkrati. Detta blir särskilt tydligt genom chef C och F som talar om att det inte är 

förutbestämt vem du ska prata med i olika ärenden, utan att det handlar om kontaktskapande 

och kommunikation genom nätverk.  

 

Respondenterna talar mycket om dialog och nätverk, men det framkommer samtidigt att det 

förekommer envägskommunikation vertikalt sett från högsta ledningen och från cheferna 

själva. Att information distribueras genom en hierarkisk struktur, där informationen går via alla 

led i hierarkin, är något som kan anses byråkratiskt enligt Granberg (2011).  

 

 Post-byråkratiskt chefsbeteende genom kontroll/styrning 

Det är flera chefer som intar en styrande roll där direkt kontroll används, i detta fall kommando, 

något som Hales (2002) menar är ett utmärkande drag för en chef i en byråkrati. Något som 

däremot är gemensamt för alla chefer är att värderingar är viktigt, vilket präglar beteende och 

handlingsmönster både hos dem själva samt hos medarbetarna. Att ingen gör saker för sin egen 

vinnings skull utan att alla gör det för lagets skull är en stående värdering i organisationerna. 

Bolin och Härenstam (2008) samt Reed (2011) menar att kännetecken för byråkratin är 

kollektivism, där individens intressen står tillbaka för de gemensamma. Båda organisationerna 

arbetar aktivt med att delaktiggöra medarbetarna i värderingsarbetet genom workshops och 

samtal. Att ledas av delade riktlinjer, delaktighet och samförstånd menar Johnson et al. (2009) 

och Castells (2001) är något som post-byråkratiska organisationer vill sträva efter.   
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Det är tydligt hos alla chefer att målen är det som styr medarbetarna. Det har dock framkommit 

tidigare i empirin att medarbetarna har stor frihet gällande hur de når dessa mål. Hendry (2006) 

beskriver att chefer behöver finna ett sätt att kombinera bemyndigade hos medarbetare med en 

viss grad av kontroll för att kunna agera i organisationens riktning. Chef B och C uttrycker att 

medarbetare måste ha klart för sig vilka målen är och vad de betyder för att uppnå de 

gemensamma målen. Detta gestaltas genom att chef C har en frekvent kommunikation via 

samtal där hen visar på hur individens och organisationens mål hänger samman. Detta är väl 

överensstämmande med det som Hendry (2006) menar är chefens roll i en post-byråkrati. 

Hendry (2006) redogör för att chefer behöver kunna lyssna in människor, förstå dem och 

kombinera deras individuella mål med de organisatoriska målen. 

 

 Post-byråkratiskt chefsbeteende genom arbetsprocesser 

Det finns skilda meningar bland respondenterna kring hur flexibla arbetsprocesserna är för 

medarbetarna. Vissa betonar att det finns en tydlig arbetsfördelning och att de definierar 

medarbetarnas handlingsutrymme, vilket kan betraktas som byråkratiskt enligt Höpfl (2006) 

och Styhre (2009). Hos chef A gestaltas det genom att hen har mycket synpunkter och inverkan 

i medarbetarnas sätt att utföra sina arbetsuppgifter.  

 

En del andra chefer förordar frihet under ansvar och menar att de inte lägger sig i hur 

medarbetarna utför sitt arbete, så länge mål och resultat uppnås. Inte heller upplever de att 

policies och riktlinjer är märkbara i deras dagliga arbete. Det är motsatsen till vad som enligt 

Granberg (2011) kännetecknar byråkratin, där regler och instruktioner har en direkt påverkan 

på hur arbetet ska genomföras. Två av cheferna är särskilt tydliga med att de är 

värderingsstyrda, där ledord styr och genomsyrar sättet att arbeta, snarare än att de styrs av 

policys och regler. De medger att risken för felsteg finns eftersom medarbetarna ges frihet att 

pröva sig fram, men chef A och E anser att det är berättigat så länge det blir en lärdom och inte 

återupprepas. Carlzon (1985) har gjort ett liknande uttalande, då han säger att ett tydliggörande 

av affärsidé och vision är grunden för att skapa riktning i en “regellös” organisation samt att 

felsteg eller felbedömningar vägleds istället för att bestraffas.  

 

 Post-byråkratiskt chefsbeteende genom beslutsfattande 

Något som kan liknas vid tanken som presenteras av Ellström et al. (2016) och Styhre (2009), 

om att det inom byråkratin förekommer skillnader mellan vem som tänker ut och planerar 
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arbetet och vem som genomför arbetet, är den envägskommunikation gällande beslut som 

förekommer både från högsta ledningen och från respondenterna själva. Chef A och B får ibland 

information från högsta ledningen om att ett beslut har tagits och att det ska genomföras. Chef 

F är tydlig med att vissa frågor inte ska diskuteras och att beslutsfattandet ligger hos hen. Även 

om det finns orsak till att det görs skillnad mellan de som tänker och de som gör i vissa 

situationer, finner studien inga exempel för att det intellektuella arbetet bygger på centralisering 

och rationalitet i syfte att nå effektivitet, vilket Ellström et al. (2016) och Styhre (2009) menar 

är väsentligt för byråkratin. Det blir tydligt när chef E menar att högsta ledningen är mån om 

att de lokala kontoren har hög grad av operativt beslutsmandat. Alla andra respondenter är av 

samma mening. 

 

Bolin och Härenstam (2008), Ellström et al. (2016), Johnson et al. (2009) och Vie (2009) lyfter 

fram att decentraliserat beslutsfattande, medarbetarnas delaktighet i beslut samt delaktighet i 

verksamhetens utformning och utveckling är essentiellt i en post-byråkrati. Detta gestaltas i 

respondenternas beteende genom att de uppmuntrar till synpunkter, välkomnar idéer och 

oliktänkande samtidigt som de delegerar ut uppgifter och ger medarbetarna mandat att fatta 

beslut inom ramen för uppgiften. På så vis förespråkar cheferna bemyndigande av 

medarbetarna. Eriksson-Zetterquist et al. (2006) och Johnson et al. (2009) menar att detta är ett 

vanligt kännetecken för post-byråkratin, vilket även stämmer överens med Tengblad och Vies 

(2012) syn på att planering och beslutsfattande i post-byråkratiska organisationer sker i en 

social process, där fler än chefer är inblandade. 

 

 Post-byråkratiskt chefsbeteende genom arbetsuppgifter 

Hales (2002) och Johnson et al. (2009) säger att chefers fokus inom en post-byråkrati är att 

skapa lärande och utveckling genom kommunikation, förhandling och samverkan. I empirin 

blir det synligt att respondenterna främjar lärande och utveckling när chef B och C aktivt arbetar 

med att lösa problem och genomföra förändringar, chef D sprider goda exempel och chef E 

firar, symboliskt sett, uppnådda mål. 

 

Att värna om medarbetarnas välmående och arbetsmiljö omnämns varken i teorin kring post-

byråkrati eller byråkrati som en del i chefers arbetsuppgifter. Det var däremot gemensamt för 

alla chefer i studien. Ellström et al. (2016) och Vie (2009) lyfter fram att coachning och 
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rådgivning är väsentliga uppgifter för en post-byråkratisk chef. Det anser Chef C och F är en 

viktig del i att få medarbetarna att må bra.  

 

En företeelse som är vanlig i post-byråkratiska organisationer, enligt Hendry (2006), är att 

individerna rör sig i olika riktningar på grund av den frihet som råder i utförandet av 

arbetsuppgifter. Hendry (2006) påtalar att de mål som organisationen har att uppnå inte alltid 

kommer motsvara de anställdas intressen, vilket gör chefens roll än viktigare, då den behöver 

samordna de olika intressena. Tre av respondenterna bekräftar och agerar även i 

överensstämmelse med detta. För resterande respondenter handlar det mer om att översätta 

övergripande mål till individnivå.  

 

I alla respondenternas arbete ingår administrativt arbete, planering och kontroll, vilket förklaras 

som byråkratiskt enligt Granberg (2011), Ellström et al. (2016) samt Hales (2002). Granberg 

(2011) menar att det i byråkratiska organisationer är viktigt med administration.  

 

 Post-byråkratiskt chefsbeteende genom ledarskapsstil 

Hales (2002) beskriver att en chef är individuellt ansvarig för sina medarbetare och deras 

resultat i en byråkrati. Ofta utförs disciplin och kontroll i kombination med tydligt definierat 

handlingsutrymme, vilket Höpfl (2006) och Styhre (2009) menar sker, i syfte att styra 

medarbetarna i rätt riktning och förverkliga organisationens mål. Detta ansvar framkommer i 

empirin, men sättet att få medarbetarna att nå resultaten präglas inte enbart av ett 

uppgiftsinriktat ledarskap. Chefernas beteende genomsyras övervägande av en coachande och 

rådgivande ledarskapsstil. Den coachade och rådgivande ledarskapsstilen är något som Ellström 

et al. (2016) och Vie (2009) menar är centralt för post-byråkratin där chefer ägnar mindre tid åt 

att kontrollera medarbetare. Istället menar de att medarbetare bemyndigas och chefens roll blir 

att stötta i rätt riktning. Att flertalet responderande chefer bemyndigar genom att involvera 

medarbetarna i olika frågor, inspirera dem till egna beslut och snarare ger råd än färdiga 

lösningar visar att post-byråkratin gör sig påmind och påverkar chefernas beteende.  

 

Alla respondenter har i någon mån genomgått internutbildningar och en respondent har även 

utbildning externt inom ledarskap. En av cheferna menar dock att för att bli ledare så krävs 

“learning by doing”, att det inte är något som kan läras genom teori. Dagens rådande 

föreställningar kring chefers rationella tänkande, utvecklad av både handelshögskolor, 
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chefskonsulter, men även i stor utsträckning av cheferna själva, är något som Hendry (2006) 

ställer sig kritisk till. Han menar att det krävs en ny chefsroll, vilken bör inriktas mer på 

humaniora och det mänskliga, i syfte att hantera dagens flexibla och nätverkande organisationer 

samt människorna i dem.   

 

 Post-byråkratiskt chefsbeteende genom det interpersonella 

Granberg (2011) menar att en faktor som är utmärkande i byråkratin är den hierarkiska 

ordningen, där skillnad görs mellan överordnade och underordnade. Det kan utläsas i empirin 

bland de flesta chefer. Det gestaltas exempelvis genom att chef C avstår från att delta i alla 

diskussioner med medarbetarna, chef E träder in i olika roller beroende på sammanhang samt 

att chef F markerar och även själv får en markering om hen “är inne på någon annans 

revir”.  Chef F vill samtidigt tona ner de formella rollerna och istället betona att alla gör arbetet 

tillsammans.  

 

Beteendet hos alla cheferna indikerar att relationer mellan alla anställda inom organisationen är 

viktiga. Det rör sig inte bara om professionella relationer utan likaså om vänskapliga och 

personliga relationer. Av empirin framgår det att relationerna bygger på nätverkande såväl inom 

som utom organisationen. Det är likt Tengblad och Vies (2012) förklaring kring att chefer inom 

en post-byråkrati befinner sig i ett system av relationer som verkar dynamiskt och att dessa 

interpersonella relationer gestaltas i form av nätverk. Att cheferna värdesätter relationerna med 

sina medarbetare och andra inom organisationen går helt i linje med Vies (2012) påstående om 

att den emotionella dimensionen är viktig i chefers arbete, eftersom medarbetarnas 

personligheter följer med in i deras arbete. 

 

Grey och Garsten (2001) hävdar att det som möjliggör den icke-hierarkiska strukturen i en post-

byråkrati är det samförstånd och den tillit som råder mellan människor i organisationer. Chef 

B, C och E gör gällande att relationsbyggandet leder till förtroende och tillit som i sin tur 

möjliggör en öppenhet gentemot varandra. 

 

 Post-byråkratiskt chefsbeteende genom lämplighet hos medarbetare 

Iedema (2003) och Eriksson-Zetterquist et al. (2006) menar att det inom byråkratin sätts hög 

tilltro till avpersonifiering, det vill säga att en individs personlighet lämnas utanför 

organisationens väggar. I empirin blir detta synligt när chef C bortser från medarbetarnas 
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personligheter vid tilldelning av arbetsuppgifter och grupparbeten. Andra chefer har också 

tendenser till detta när de tydligt utgår från befattningsbeskrivningar där kompetens utifrån 

uppgift framhävs och mindre hänsyn tas till medarbetarnas olika personligheter. Chef A menar 

att det är tydligt vad för kompetens och erfarenhet som krävs i en viss roll, vilket Eriksson-

Zetterquist et al. (2006) beskriver som ett av byråkratins kännetecken.   

 

Även om några chefer utgår från uppgiftsrelaterad kompetens är det självklart för alla chefer 

att ta hänsyn till personligheter vid rekrytering av medarbetare. Chef E menar exempelvis att 

olika personlighetstyper är av stort värde för att en grupp ska kunna prestera som bäst. Att 

personligheter lyfts fram går i linje med Thompson och Alvessons (2005) argument kring att 

det inte är hållbart att sätta människans natur åt sidan. Vie (2009) betonar att det inte är möjligt 

att helt skilja en medarbetares personliga karaktär från dennes professionella roll. 

 

Maravelias (2003) har som åsikt att oklarhet kring förväntningar förekommer i en post-

byråkrati då reglerna är frånvarande och gränsdragningen svår. Både chef A och B uppger att 

det i vissa fall är otydligt vad som förväntas av medarbetare, gällande ansvar och genomförande 

av arbete, medan de andra cheferna är eniga om att förväntningar är tydligt kommunicerade.  

 

 Diskussion 

Respondenternas chefsbeteende ger indikationer på att det bland annat förekommer 

dialogbaserad kommunikation, det råder frihet under ansvar och gemensamma värderingar 

präglar sättet att handla. Det förekommer samtidigt ordergivning och kommandon, medarbetare 

utesluts från beslut och arbetsprocesserna är i en del fall styrda. Ett post-byråkratiskt 

chefsbeteende kan således utifrån uppsatsens insamlade empiri beskrivas som en hybrid av 

post-byråkratiska och byråkratiska chefsdrag. 

 

Hales (2002) studie antyder också att det förekommer hybrider eller varianter av byråkratin i 

chefers beteende snarare än radikalt nya former, vilket av Hales (2002) benämns som en ”light”- 

version. Hales (2002) argument för att inga radikala förändringar har skett, i mellanchefers roll 

och arbetsuppgifter, är att hierarkiska nivåer kvarstår. Mellanchefer är fortsatt individuellt 

ansvariga för sin enhets resultat och det förekommer fortfarande hierarkisk rapportering. Chefer 

fortsätter således att inneha en roll där de har behov av kontroll (Hales, 2002). Ur den insamlade 

empirin synliggörs detta genom att organisationerna har fyra respektive fem chefsnivåer, samt 
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att de responderande mellancheferna genom budgeterings- och resultatansvar är individuellt 

ansvariga för sina medarbetare. Alla cheferna uttalar även att det är tydligt vem de är chef över 

genom vem som rapporterar till dem. Det blir tydligt bland de medverkande respondenterna att 

de styr och kontrollerar sina medarbetare, på ett byråkratiskt och post-byråkratiskt sätt, genom 

att de exempelvis använder både kommandon och värderingsstyrning. Det kan bero på att de 

fortfarande har den roll som Hales (2002) menar kräver kontroll. Ett annat sätt att förklara varför 

byråkratin överlag gör sig synlig i det post-byråkratiska chefsbeteendet kan ges genom en studie 

av Josserand et al. (2006) kring svårigheter med övergången från byråkrati till post-byråkrati 

inom offentlig sektor. Josserand et al. (2006) klargör att svårigheterna med att övergå från 

byråkratin bygger på att historien väger tungt när egenskaper hos väletablerade roller och 

rutiner ska förändras. Han menar att det inte går att skapa en post-byråkratisk ledarstil när en 

vertikal struktur fortfarande råder. 

 

Denna studies resultat visar att det har skett en större förändring i riktning mot den “nya 

chefsroll” som Hales (2002) talar om, vilket han dock inte kunde visa på i sin studie. I den 

insamlade empirin framgår det tydligt att chefernas beteende är coachande och rådgivande, där 

de skapar delaktighet, lärande och utveckling, något som i stor utsträckning är 

överensstämmande med teorin om post-byråkratin. Något som också tyder på att cheferna har 

tagit ett steg mot en post-byråkratisk chefsroll är att respondenternas beteende präglas av 

kommunikation genom dialog. Vie (2009) har också studerat mellanchefer där resultatet visar 

att dialogorienterad kommunikation förekommer hos mellanchefer, vilket är en indikator för ett 

post-byråkratiskt chefsbeteende. Han menar dock att även om en chef är stöttande och 

dialogorienterad är det inte nödvändigtvis så att en radikal förändring mot post-byråkrati har 

skett i chefers beteende. Det är svårt att avgöra vad som är en radikal förändring eller inte, men 

empirin i denna uppsats ger däremot belägg för att mellanchefers beteende, i kunskapsintensiva 

organisationer, idag är övervägande post-byråkratiskt även om byråkratin gör sig påmind i vissa 

situationer. Återigen blir det tydligt utifrån insamlad empiri, tillsammans med studier av Hales 

(2002), Josserand et al. (2006) och Vie (2009), att det post-byråkratiska chefsbeteendet är en 

hybrid eller en ”light”- version som Hales (2002) uttrycker det, och inte gestaltas likt teorin om 

ett post-byråkratiskt chefsideal.  

 

I den teoretiska referensramen presenterades begreppet isomorfism i syfte att vidga förståelsen 

för varför organisationer tenderar att övergå till post-byråkrati. Valet att anta post-byråkrati som 
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organisationsform kan grundas i tankar av Bolin och Härenstam (2008) och Carlzon (1985) om 

att post-byråkratin har kommit för att ersätta byråkratin och dess ofullkomlighet. Uppsatsens 

empiriska resultat åskådliggör att även om de kunskapsintensiva organisationer som studerats 

utgivit sig för att ha post-byråkratiska egenskaper så förekommer ändå inslag av byråkratiskt 

chefsbeteende. Teorin kring isomorfism torde kunna förklara varför chefsbeteendet hos 

mellanchefer, i kunskapsintensiva organisationer, gestaltas likt en hybrid. Organisationer och 

chefer anammar det som av omgivningen anses lämpligt, vilket i dagsläget antas vara post-

byråkrati, men det efterlevs inte fullt ut. Organisationer söker, enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2014) samt DiMaggio och Powell (1983) och Styhre (2009), legitimitet genom att följa trender, 

vilket kan förklara varför organisationer utåt sett är post-byråkratiska. Iedema (2003) hävdar 

att det snarare handlar om retorik än verklighet på grund av att byråkratin till viss del 

upprätthålls innanför organisationens väggar. Att denna uppsats organisationer anses vara post-

byråkratiska, men att mellanchefsbeteendet och strukturen delvis är byråkratiskt kan ge stöd till 

denna föreställning.  

 

Studiens empiriska resultat antyder att cheferna talar om sig själva i ord som i stor grad kan 

härröras till ett post-byråkratiskt chefsideal. Att medarbetarna sätts i fokus, att de kombinerar 

individens mål med organisationens mål samt att de har förståelsen för att alla individer har 

olika förutsättningar är några exempel. Detta är det som Hendry (2006) menar behöver ske när 

organisationer blir alltmer post-byråkratiska. När byråkratin luckras upp försvinner dels 

strukturer och regler som styr, dels bjuds mer av människan in i organisationer. Hendry (2006) 

menar att den nya ledarrollen bygger på en ökad förståelse kring människor och humaniora och 

därmed inte på rationella tekniker och modeller. Det Hendry (2006) förespråkar är att 

ledarskapsutbildningar behöver anpassas för att lämpa sig i flexibla och nätverkande 

organisationer, så kallade post-byråkratiska organisationer. Både Hales (2002) och Hendry 

(2006) hävdar att cheferna inte är skolade för de nya organisationsformerna och sättet att arbeta 

i dem. De menar att det är det som gör att de istället väljer det säkra och gamla sättet att gå 

tillväga. Resultatet i denna uppsats visar att chefer beter sig likt Hendry (2006) menar att de bör 

göra i de nya organisationsformerna, även om studiens respondenter kan ha tendenser till att 

ibland förlita sig på byråkratiska chefsageranden. Att de emellanåt agerar byråkratiskt kan bero 

på osäkerhet eller på de förväntningar, som Hendry (2006) anser råder, om hur chefer ska bete 

sig.  
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Det som är återkommande är att ett post-byråkratiskt chefsbeteende inte gestaltas som en 

renodlad form av post-byråkratin, vilket inte heller någon tidigare studie visat på. Det post-

byråkratiska chefsbeteendet är sålunda en hybrid, en ”light”- version, där en kombination av 

byråkratiska och post-byråkratiska egenskaper kombineras för att hantera dagens krav. Å ena 

sidan fortsätter byråkratiska kännetecken prägla chefsbeteendet i olika avseenden. Kontroll 

fortsätter att råda om än i en subtil skepnad, beslut fortsätter att tas utan medarbetares 

medverkan och det är flertalet gånger tydligt vem som är chef och inte. Å andra sidan får 

medarbetare större frihet i arbetsutförande, kommunikationen präglas av dialog och 

relationerna är inte enbart professionella utan i stor grad även vänskapliga. Det framstår som 

att post-byråkratin inte är något annat än en variant av byråkratin och att upprätthållandet av de 

vertikala strukturerna, om än med färre hierarkiska nivåer, kan vara det som omöjliggör en 

idealtypisk postbyråkratisk organisation och att chefer därmed fortsätter utföra en viss grad av 

kontroll. Det tycks förhålla sig så att byråkrati och post-byråkrati mer eller mindre samexisterar 

med bakgrund i hur chefsbeteendet gestaltas hos mellanchefer i kunskapsintensiva 

organisationer. 
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 Slutsats 

I detta avslutande kapitel lyfts studiens slutsatser fram och ger svar på syfte och 

problemformulering. Vidare presenteras studiens bidrag och förslag till vidare forskning. Till 

sist ägnas ett stycke åt kritik mot studien. 

 

 Studiens slutsatser 

Bakgrunden till studien är att organisationer och chefer i stor utsträckning framhålls som mer 

post-byråkratiska där de tar avstånd från byråkratin, vilket ger individer frihet och 

bemyndigande. Det förekommer samtidigt argument för att mellanchefers arbete och roll inte 

har genomgått samma förändring utan fortsätter i byråkratins tecken. Därmed råder det skilda 

meningar huruvida föreställning och verklighet stämmer överens. Det talar för att ett glapp 

mellan teori och praktik föreligger, vilket bidrog till att studiens syfte har varit att beskriva hur 

ett post-byråkratiskt chefsbeteende gestaltas i organisationer som utger sig för att vara post-

byråkratiska. Följande problemformulering har bearbetats för att besvara uppsatsens syfte:  

 

Hur gestaltar sig ett post-byråkratiskt chefsbeteende hos mellanchefer i kunskapsintensiva 

organisationer? 

 

För att kunna besvara problemformuleringen och därmed uppsatsen syfte har sex mellanchefer 

från två kunskapsintensiva organisationer i Västra Götalandsregionen valts ut, eftersom 

kunskapsintensiva organisationer antas vara post-byråkratiska. Dessa respondenter har bidragit 

genom intervjuer och observationer. Teorier kring byråkrati och post-byråkrati som 

organisationsform har legat till grund för att analysera insamlad empiri och för att på så vis 

kunna beskriva hur ett post-byråkratiskt chefsbeteende gestaltas.  

 

Studien kan konstatera att ett post-byråkratiskt chefsbeteende, hos mellanchefer i 

kunskapsintensiva organisationer, gestaltas som en hybrid mellan ett byråkratiskt och post-

byråkratiskt chefsideal. Kommunikationen präglas av dialog och öppenhet vilket sker i nätverk 

och sociala forum, där utbyten mellan individer är en central del. Envägskommunikation är 

också förekommande i vissa fall, på grund av att den vertikala strukturen fortfarande finns. 

Vidare bidrar strukturen till att kontroll i form av ordergivning upprätthålls, även om styrningen 

överlag utmärks av gemensamma värderingar, samtal och mål. Det post-byråkratiska 

chefsbeteendet gör sig även påmint som hybrid när medarbetarnas arbetsprocesser präglas av 
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frihet, ansvar och flexibilitet samtidigt som cheferna har synpunkter och ger riktlinjer för hur 

arbetet ska utföras. Studien kan fastställa att även chefernas beteende i beslutsfattande är en 

blandform där cheferna delegerar operativt beslutsmandat och skapar delaktighet parallellt med 

att de medvetet exkluderar medarbetare från beslut. Chefernas beteende genomsyras av ett 

coachande och rådgivande ledarskap där medarbetare vägleds, utvecklas och stöttas, men de 

agerar även styrande och uppgiftsinriktat med fokus på att nå budgeterade mål och resultat. Att 

det förekommer tydliga professionella roller där skillnad görs på chef och medarbetare, 

samtidigt som vänskapliga relationer, tillit och olika personligheter värdesätts ger återigen en 

bild av att ett post-byråkratiskt chefsbeteende hos mellanchefer gestaltas som en hybrid, där 

både post-byråkratiska och byråkratiska kännetecken gör sig gällande. 

 

 Studiens bidrag 

Den föreliggande studien ger insikt i att mellanchefers roll har förändrats mot ett mer post-

byråkratiskt beteende, men att det fortfarande förekommer byråkratiska inslag. Detta bekräftar 

att det är ett glapp mellan ett post-byråkratiskt chefsideal och hur det tar sig uttryck i praktiken. 

Studien indikerar dock att mellanchefers beteende gestaltas mer likt post-byråkratin än tidigare 

studier har uppvisat, vilket kan ge ett tillägg till existerande forskning inom området. Med grund 

i detta kan studien medverka till att ge chefer en inblick i post-byråkratins ideal och praktik 

utifrån ett ledningsperspektiv samtidigt som den bidrar till att chefer får möjlighet att förstå sitt 

beteende ur en annan synvinkel. Vidare kan den kunskap som uppsatsen bidrar med vara 

fördelaktig för hur organisationer och dess medarbetare kan förhålla sig till post-byråkratin som 

organisationsform och dess ideal. Den post-byråkratiska organisationsformen som idealtyp är 

troligen inte möjlig att uppnå. Trots att uppsatsen vänt sig till kunskapsintensiva organisationer, 

som enligt teorin är mest likvärdiga med post-byråkratin som organisationsform, torde andra 

organisationer kunna tillgodogöra sig resultatet. Detta eftersom post-byråkratin kan ses som ett 

resultat av marknadsorientering, globalisering och att synen på människan har förändrats och 

därmed inte är bundet till enbart kunskapsintensiva organisationer.   

 

Den teoretiskt utförliga redogörelsen av byråkrati och post-byråkrati som organisationsform 

samt studiens resultat kan även inspirera och hjälpa andra studenter som skriver examensarbete 

inom liknande områden.  



56 

 
 

 Förslag till vidare forskning 

Studien har beskrivit hur chefsbeteende i kunskapsintensiva organisationer gestaltas. Av den 

anledningen hade det varit intressant att utföra vidare forskning inom organisationer, som enligt 

teorin anses vara mer åt det byråkratiska hållet, så som kommuner eller myndigheter. Det vore 

då intressant att jämföra om chefsbeteendet gestaltas olika i aspekt av post-byråkrati och 

byråkrati. Vidare hade det varit av intresse att göra en studie kring om eller i hur stor 

utsträckning isomorfismen påverkar chefsbeteende och organisationers utveckling mot mer 

post-byråkratiska organisationsformer, på grund av de hybridformer som enligt denna studie 

förekommer. 

 

 Kritik mot studie 

En kritik som kan föras mot studien är den kvalitativa forskningsansats som använts med 

intervju och observation som underlag för insamling av empiri. Den insamlade empirin har varit 

beroende av varje respondents svar och beteende vid de specifika tillfällena. Att genomföra 

observationerna under en längre tid, än vad som genomfördes i studien, hade kunnat säkerställa 

än mer sanningsenliga och berikade resultat.  

 

En annan problematik med studien är att respondenterna, i och med de semistrukturerade 

intervjuerna, har haft stort utrymme kring hur de svarar på frågorna. Det gör att de kan ha 

uppgett svar som inte helt stämmer överens med verkligheten. Ytterligare en problematik kring 

intervjuerna är att författarnas brist på erfarenhet kring utformandet av intervjufrågor har 

bidragit till att vissa delar av empirin saknade det djup som önskats. Vissa frågor hade behövt 

formuleras annorlunda, samtidigt som en del frågor var överflödiga. Under observationerna kan 

respondenterna ha påverkats av observatörseffekten och därmed haft svårt att agera på ett 

naturligt och ärligt sätt. En viss återhållsamhet kan ha infunnit sig, vilken kan ha påverkat 

studiens empiriska resultat.  

 

Att tidigare studier, så som Hales (2002) och Vie (2009), är genomförda år 2002 respektive år 

2009 kan också ses som ett problem för den här studien eftersom det kan vara en anledning 

till att resultaten skiljer sig åt. Att studierna även är genomförda i olika organisationer kan 

också påverka resultatens utfall. Detta är studiens författare medvetna om. Trots det 

förekommer det samtidigt överensstämmande resultat som skapar tillämplighet och relevans 

studierna emellan. 
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Bilaga 1- Observation- och intervjuförfrågan 

Hej X! 

Vi är två studenter som studerar POL-programmet (Personal, Organisation & Ledarskap) vid 

Högskolan i Skövde. Nu under våren skriver vi vår kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi 

med inriktning management. Vår studie syftar till att undersöka chefsbeteende i 

kunskapsintensiva organisationer med fokus på mellanchefer. Vi är intresserade av att träffa 

och intervjua samt observera tre av era mellanchefer i X. 

 

Anledningen till att vi kontaktar just er på X är för att ni uppfyller våra kriterier för en 

kunskapsintensiv organisation och att ni finns i Västra Götalandsregionen. Det är därför av 

stort intresse som vi skulle vilja träffa er för intervju och observation. Intervjuerna uppskattas 

uppta ca 45-60 minuter, per chef. Observationerna önskas genomföras under en dag per chef. 

Vi önskar att träffa er någon gång mellan vecka X och X för intervjuer och observationer. 

 

Vi vill kontakta er per telefon under morgondagen för att ytterligare presentera vår idé och oss 

själva samt ge er möjlighet att ställa frågor kring studien och genomförandet.  

 

Vi vore mycket tacksamma om ni vill samarbeta med oss och bidra till vår kandidatuppsats! 

 

Med vänliga hälsningar 

Louise Svennberg & Emelie Karlin 
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Bilaga 2- Intervjuguide 

Inledning 
Intervjun inleds med en presentation av studiens författare och syftet. 

 

Vi har för avsikt att både du som chef men också er som organisation kommer vara helt 

anonyma i vår studie.  

 

Skulle det kännas okej för dig att vi spelar in intervjun? Det inspelade materialet kommer 

enbart att användas i uppsatsens syfte. Vi kommer att radera inspelningen när uppsatsen är 

genomförd. 

 

Respondenten 
Hur länge har du arbetat som chef? 

Vad har du för utbildningsbakgrund? 

Vad skulle du säga är dina främsta arbetsuppgifter? 

 

Ledarskapsstil 
Kan du beskriva dig själv som chef/ledare? 

Hur ser din ledarroll ut? 

 

Maktstruktur 
På vilket sätt är tydligt vilka du är chef över? 

Vilket ansvar har du i den rollen som chef?  

Hur ser relationen till andra chefer ut?  

Du är mellanchef, hur du många chefer över dig? 

 

Kommunikation 
Hur kommunicerar du med dina medarbetare?  

Hur kommunicerar du med din/dina chefer?  

Hur ser kommunikationen ut mellan avdelningar/enheter/funktioner?  

Om högsta ledningen vill kommunicera något med medarbetarna, vad blir din roll i det?  

 

Kontroll/styrning  
Hur får du som chef medarbetare att jobba mot samma mål? 

Hur skulle du beskriva er företagskultur? 

Kan du ge exempel på normer som spelar in i olika situationer, som påverkar hur man är som 

medarbetare eller chef här?  

 

Arbetsprocesser 
Vilken roll har du som chef i utformandet och utförandet av de anställdas arbetsuppgifter? 

Vilka policys och riktlinjer finns för ditt och medarbetarnas arbete?  

 

Beslutsfattande 
Hur mycket av besluten fattas centralt/operativt? 

Hur ges medarbetarna möjlighet att vara delaktiga i beslut?  

På vilket sätt uppmuntrar du medarbetare till att ta egna beslut? 

Hur hanterar du oliktänkande och olika viljor kring beslut? 
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Det interpersonella 
Hur ser relationen till dina medarbetare ut? 

Hur bygger ni relationer? 

Hur skulle du beskriva rollerna i organisationen? 

 

Lämplighet hos medarbetare 
Vad är en lämplig medarbetare för dig? 

På vilka grunder rekryteras medarbetare för er organisation?  

På vilket sätt är det tydligt/otydligt för medarbetarna vad du förväntar dig av dem?  

Hur tar ni tillvara på de anställdas olikheter, personligheter?  

 

Övrigt 
Har du något du vill tillägga eller förtydliga? 

Får vi kontakta dig för eventuella kompletteringsfrågor? 

 


