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Summary 
”To walk the talk” – The introduction of a managerial philosophy in a professional or-
ganization  
 
In every organization there is an executive. He prevents the emerging chaos. The executive 

allocates tasks and resources to achieve the goals of the organization while preserving the 

human capital. Since a lot of the power in a professional bureaucracy lays within the operative 

profession with its strong corporate culture and strong co-workers the executive occupy a 

weak position. Their power comes from the complexity of the operative professionals work 

and the difficulties to supervise that work. This means that they are often the only one who 

possesses the precise expertise to solve a task. To get the employees perform, it’s important to 

choose the right type of executives. Also, to avoid conflicts it’s important to make all expecta-

tions on the executive equivalent. This can be done by defining the roles of the executives in a 

philosophy. The philosophy then must be anchored in the corporate culture to become perma-

nent. The purpose of this essay is therefore to show what a change look like when a profes-

sional bureaucracy chose to introduce a managerial philosophy and the problems that may 

arise during the work.    

 
To reach the purpose, I have interviewed ten persons from different parts of a professional 

bureaucracy. The information was then compared to relevant theories and other research in 

this subject resulted in a conclusion. 

 

The conclusions made are that the organization did not succeed to establish the philosophy, 

inter alia, because of their trust in the information path and the construction of a new organ-

izational structure that contradicts the leadership they work for. 
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Sammanfattning 
I alla organisationer finns en chef. Denne behövs för att kaos inte ska uppstå.  Cheferna leder 

och fördelar arbete för att nå organisationens uppsatta mål samtidigt som de vårdar humanka-

pitalet. I en professionsbyråkrati med en stark kultur och starka medarbetare har chefen en 

svag position då mycket av makten ligger hos den operativa professionen. Makten kommer 

utifrån att deras arbete är komplext och svårövervakat. Detta innebär att de ofta den ende som 

besitter de exakt rätta kunskaperna för att lösa en uppgift. Att välja rätt typ av chefer är därför 

viktigt för att få medarbetarna att sköta sina jobb samtidigt som de inte står i vägen för den 

OPs planer. Det blir även viktigt att förväntningarna på cheferna hamnar på samma nivå för 

att undvika konflikter. Detta kan göras genom att bland annat definiera chefernas roller i en 

filosofi. Den nya filosofin måste sedan förankras i organisationen och dess kultur för att bli 

bestående. Syftet med denna uppsats blir därför att visa hur ett förändringsarbete kan se ut när 

en professionsbyråkrati väljer att föra in en ledarfilosofi och vilka problem som kan upp-

komma under arbetet.  

 

För att få svar på syftet intervjuades tio personer från olika delar av en professionsbyråkrati. 

Detta har sedan jämförts med relevanta teorier och forskning inom området för att nå en slut-

sats. 

 

Slutsatserna visar på att organisationen inte har lyckats med att förankra sin ledarfilosofi i 

organisationen på grund av för hög tro på de informationsvägar som använts, samt bildandet 

av en organisationsstruktur som motverkar det ledarskap de arbetar för.  
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1 Inledning 
I detta första kapitel ges en överblick av uppsatsämnet. Först presenteras en problembak-

grund. Detta leder fram till en problematisering samt en beskrivning av syfte med uppsatsen.  

1.1 Problembakgrund 

Organisationer behöver bra chefer för att inte bli kaosartade. Cheferna ska förmå sina medar-

betare att utföra sitt arbete så att organisationens uppsatta mål nås på ett effektivt och smidigt 

sätt. En kaotisk organisation skulle sannolikt få svårt att överleva i dagens allt hårdare kon-

kurrens. Att veta vilken typ av personer som ska mantla chefsrollen är inte lätt då dessa kan 

agera på två vis; de kan agera chefskap eller ledarskap. I ett rent chefskap ligger fokus på 

uppgiften och chefen kontrollerar och koordinerar arbetet för att nå en effektiv och lönsam 

organisation (Barley och Kunda, 1992). Cheferna får, med organisationens struktur och sy-

stem, sina medarbetare att utföra sina dagliga arbetsuppgifter (Kotter, 1999). En chef som 

istället agerar ledarskap har istället fokus på individen i organisationen där bland annat för-

bättringar av arbetsmiljö prioriteras för att nå effektivitet och lönsamhet (Barley och Kunda, 

1992) och chefen motiverar och engagerar sina medarbetare för att nå målen (Kotter, 1999). 

Inställningen till vilken av dessa typer som är det bästa sättet att få ut det mesta ur sina med-

arbetare har under det senaste seklet varit under ständig pendling, för att anpassas efter de 

moden och trender som existerat under olika perioder (Barley och Kunda, 1992; Rövik, 

2000). Pendlingen har vänt då den ena typen har dragits till sin spets och därmed saknar stora 

delar av den andra (Barley och Kunda, 1992) Det är dock viktigt att förstå att en chef knap-

past agerar antingen chefskap eller ledarskap i praktiken utan att dessa två är nära integrerade 

koncept även om det ena är tydligare än det andra (Jacobsen och Thorsvik, 2006). Detta för-

klarar även pendlingen och organisationernas vilja att skapa balans mellan de två koncepten 

då de inte är varandras motsatser utan snarare varandras komplement. 

 

Oavsett vilken typ av chefer som uppskattas finns de i alla organisationer, stora som små, 

oberoende av vilka organisationens kärnuppgifter som ska utföras är, vilken typ av personal 

som krävs för att dessa ska bli utförda eller vilken bransch de verkar inom. Mintzberg (1993) 

har delat in organisationer i fem olika designer beroende på dessa faktorer. En av dessa är 

professionsbyråkratin. Professionsbyråkratin kännetecknas av dess fokus på den operativa 

professionen som består av specialister inom det område som de verkar. Att vara chef i en 

sådan organisation är dock ett viktigt arbete då det inte finns något standardiserat arbetssätt 
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som leder medarbetarna på rätt väg i det vardagliga arbetet. Styrkan hos den operativa profes-

sionen gör att cheferna får en utsatt roll. Den operativa professionen tycker om sitt arbete och 

vill gärna utföra det i självständigt utan några avbrott av till exempel administrativa uppgifter. 

Detta innebär att cheferna får det svårt att styra och förändra inom organisationen när de kon-

stant måste ta små nästan obemärkta steg för att åstadkomma förändring utan att den operativa 

professionen hindras alltför mycket i sitt arbete. Detta innebär att cheferna måste besitta för-

mågan att manipulera den operativa professionen så att de kan utföra den typen av försiktig 

styrning och förändring. Som stöd i chefens arbete existerar inom organisationer ofta en ledar-

filosofi. En ledarfilosofi är definitioner gällande organisationens förväntningar på den chef 

som innehar eller ska rekryteras till en chefsbefattning. En förutsättning för att filosofin ska 

kunna vara ett stöd är dock att chefens arbete och ledarfilosofin stämmer överens med var-

andra och skulle så inte vara fallet måste detta ses över och en förändring göras av antingen 

ledarfilosofin eller chefens arbete. 

1.2 Problemformulering 

Denna bakgrund har lett fram till frågan: 

 Hur ser förändringsarbetet ut när en professionsbyråkrati väljer att föra in en ledarfilosofi? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att visa hur arbetet att föra in en ledarfilosofi i en professionsby-

råkrati kan se ut samt om detta införande lyckas eller misslyckas. Där ett lyckat införande 

innebär att organisationen lyckas med att föra in idén och faktiskt använder den i det vardag-

liga arbetet. Ett misslyckat införande innebär däremot att ledarfilosofin inte förankrats i orga-

nisationen och används därför inte i praktiken. Studien kommer även att visa på eventuella 

problem som uppkommer i och med detta införande och varför de uppkommer samt att skapa 

förståelse för vad dessa kan leda till. 
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2. Metod 

Det här kapitlet innehåller de metoder och angreppssätt jag har valt att använda vid skrivan-

det av rapporten. Valen har gjorts med hänsyn till den information som behövts för att uppnå 

problematiseringens och syftets innebörd.  

2.1 Metodval 

Metoden är en plan för hur information ska insamlas, organiseras och integreras för att ett 

slutresultat ska uppnås (Nationalencyklopedin, 2008). Valet av metod eller angreppssätt av-

görs beroende på problemets utseende samt vilket resultat som vill uppnås.  

 

För att veta vilken metod som skulle passa just denna undersökning skrevs först problematise-

ring och syfte för att veta vad som skulle uppnås och därmed vilken metod som skulle vara 

lämplig att använda. Det intressanta var att se hur en professionsbyråkrati gick tillväga för att 

föra in en ledarfilosofi och om den verkligen användes i praktiken. För att få svar på detta 

krävdes förståelse för organisationens ageranden. Denna skulle inte kunna fås genom den 

kvantitativa ansatsen utan istället föll valet på den kvalitativa fallstudien. En fallstudie innebär 

att ett enskilt fall studeras för att fånga miljön i en vardag och få insikt om dess helhet. Fall-

studien lämpar sig bra för att förklara problem och förändring (Merriam, 1994). Detta val 

kändes mer naturligt och berodde på att den kvantitativa skulle ge ytligare svar medan den 

kvalitativa gjorde det möjligt att gå djupare in i ämnet, vilket i detta fall var viktigt då det 

handlade om att förstå hur personer i organisationen hade tänkt och agerat i olika situationer 

under det arbete som varit i och med införandet av en ledarfilosofi. Dessutom hade den kvan-

titativa metoden en fast struktur som gav ett bestämt arbetsmönster att följa medan den kvali-

tativa erbjöd flexibilitet. Flexibiliteten gav möjligheterna till anpassning vid oförutsedda hän-

delser och kommer ifrån att den kvalitativa forskningen tar utgångspunkt i att det finns flera 

verkligheter och att dessa uppkommer genom samspel mellan människor (Merriam, 1994). 

Detta gav även möjligheten att gå tillbaka till en punkt som egentligen redan passerats för att 

skaffa ytterligare kunskaper som ledde aningen djupare i ämnet. Vidare innebar detta att re-

sultatet inte i förväg kunde fastställas såsom i den kvantitativa ansatsen genom dess hypoteser 

(Holme och Solvang, 1997). Det innebar även att den kvalitativa ansatsen gav en mer djupgå-

ende insikt och förståelse för ämnet och genom ett detektivarbete för att finna de rätta pussel-
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bitarna (Merriam, 1994) hamnade den information som framkom under den här undersök-

ningen nära den verklighet som undersöktes (Holme och Solvang, 1997). Detta beror på att 

kvalitativa fallstudien fokuserar på innebörder och sammanhang (Merriam, 1994) i jämförelse 

med den kvantitativa som skulle ha gett ett slutresultat i form av siffror (Eriksson och Wie-

dersheim- Paul, 2006) och därmed gett en bredare bild av verkligheten (Holme och Solvang, 

1997) vilket inte är något fördel när det slutliga resultatet ska ses på djupet.  

 

Varje metod för även med sig nackdelar och till fallstudiens sämre sidor hör att den kan vara 

tidskrävande samt att den kan bli för lång och detaljerad. Fördelarna övervägde ändock nack-

delarna i detta fall då en bra gjord fallstudie gör att kunskaperna som kommer ur undersök-

ningen blir verkligare och mer levande istället för teoretiska och abstrakta. Sannolikheten för 

att den information som insamlades skulle vara relevant för denna uppsats ökade eftersom det 

var jag själv som samlade in och analyserade denna. Detta beror på att om någon annan sam-

lat in information hade det varit svårare för denne att veta vad jag ville få ut av intervjuerna 

och därmed göra mer omfattande intervjuer för att erhålla exakt den information som behöv-

des (Merriam, 1994).  

2.2 Fallstudieobjekt 
För att göra en kvalitativ fallstudie inom problematiseringen krävs en fallorganisation som 

uppfyller professionsbyråkratins kriterier och som arbetar med eller har arbetat med att föra in 

en ledarfilosofi. 

2.2.1 Fallet Skogsstyrelsen 
Professionsbyråkratier återfinns i organisationer som kännetecknas av en operativ personal 

med självständiga och ansvarsfyllda uppgifter och där medarbetarna är de enda som har den 

rätta informationen eller kunskapen att utföra uppgifterna. En typisk sådan organisation är 

Skogsstyrelsen, där kärnverksamheten bygger och förlitar sig på sin operativa personal som är 

experter på sitt område. Den övriga organisationen kretsar runt dessa vilket innebär att de 

andra enheterna som existerar inom Skogsstyrelsen, finns där för att stödja den operativa 

verksamheten.   

 

Genom kontakter med personer som arbetar inom Skogsstyrelsen erhölls information om de-

ras arbete med ledarfilosofin.  
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2.3 Informationsinsamling 

Nedan kommer en redogörelse för hur materialinsamlingen skett, samt de för- och nackdelar 

som finns gällande metoden för insamlingen och den information som har insamlats.  

2.3.1 Teoretiskt material 

Det teoretiska materialet har hämtats från relevant litteratur och artiklar inom de berörda om-

rådena. Litteraturen söktes i Högskolan i Skövdes Bibliotekskatalog och i Libris. De artiklar 

som användes söktes i databaser samt i Google Scholar. En del av det funna materialet ledde 

vidare till andra författare som skrivit inom problemområdet. För att få ord definierade an-

vändes Nationalencyklopedin på Internet, www.ne.se.  

 

För att öka rapportens tillförlitlighet anser Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) att de käl-

lor som har använts bör ha genomgått en kritisk granskning. Syftet med denna är för att se om 

informationen som inhämtats är relevant för studien samt att den är sanningsenlig. Den littera-

tur som har använts är till stor del skriven av, inom organisations- och ledarskapsforskning, 

kända författare varav några av dem, till exempel Kurt Lewin är tongivande. Jämfört med 

vanliga artiklar som finns i dagstidningar är vetenskapliga artiklar som har publicerats i tid-

skrifter genomgått kritiska granskningar, vilket gör att deras innehåll är mer tillförlitligt. Un-

der skrivandets gång har hänsyn tagits till att både litteratur och artiklar delvis speglar förfat-

tarnas egna uppfattningar och upplevelser inom det område de skriver. Viss litteratur är äldre 

vilket inte är relevant då de innehåller tongivande teorier och modeller som än idag används 

inom organisationsvetenskapen. Författarna till dessa böcker har dessutom blivit citerade av 

flera andra författare inom området. 

2.3.2 Empiriskt material 

Det för mig grundläggande sättet att få reda på något är att ställa frågor. Därför valde jag att 

göra intervjuer vid insamlandet av det empiriska materialet. Den kvalitativa intervjun är enligt 

Holme och Solvang (1997) mycket flexibel vilket gav möjligheten till att återkomma till in-

tervjupersonen för att ställa ytterligare frågor efter att den egentliga intervjun var avslutad.  

 

Flera varianter av intervjuer kunde användas. Allt från helt öppna till helt strukturerade inter-

vjuer, där den helt öppna är mer som ett samtal mellan intervjuaren och respondent och den 

helt strukturerade intervjun är mer som en muntlig version av en enkät (Merriam, 1994). Jag 
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valde att göra en semi- strukturerad intervju. Detta innebar att frågeformuläret inte var stan-

dardiserat och att frågorna var öppna vilket gav möjligheten att ställa följdfrågor då detta be-

hövdes för att fördjupa sig i frågan eller för att få förtydligande på vad respondenten menat. 

Samtidigt fanns även möjligheten att ta bort frågor som känns överflödiga eller sådana som 

inte skulle ge relevant information på grund av att respondentens inte hade den rätta erfaren-

heten. En annan positiv sak med den semi- strukturerade intervjun var att det blev mer av ett 

samtal med respondenten än vad som hade blivit vid en helt strukturerad intervju. Detta gjor-

de att respondenterna delvis själva styrde utvecklingen av intervjun, vilket gav bättre svar än 

vad som framkommit vid en intervju med mer distinkta frågor. Detta gjorde även att jag kun-

de hålla objektiviteten och allt som sades var respondentens egna tankar och åsikter.  

 

Det fanns även andra metoder för insamlandet av material till en kvalitativ fallstudie, förutom 

de typer av intervjuer som tidigare nämnts kan inhämtningen även ske genom observationer 

(Merriam, 1994). Observationer hade fungerat om det som skulle studeras hände i nutid men 

då denna studie syftade till att ta reda på vad som inträffat i dåtid blev intervjuer ett bättre 

alternativ för att få fram ett slutresultat. Observationer skulle dessutom ha varit för tids- och 

kostnadskrävande. I helt strukturerade intervjuer kunde frågorna ha blivit ledande och på det 

sättet missvisande gentemot verkligheten. Dessutom skulle möjligheten till att ställa följdfrå-

gor försvunnit. För att vara säker på att det som togs upp under intervjutillfället var relevant 

och utan sidospår lästes det grundläggande underlaget (Se bilaga 1) av andra personer där-

ibland handledaren som på detta sätt kunde ge sina synpunkter på det som användes under 

intervjuerna.  

 

För att göra en bra intervju menar Merriam (1994) att hänsyn måste tas till den mänskliga 

faktorn. Detta gjordes genom att under intervjuerna vara neutral även om något som gick 

emot mina egna värderingar sades samt att all uppmärksamhet riktades mot det som respon-

denten berättade. En nackdel kan vara att den erfarenhet jag besitter gällande intervjusituatio-

ner inte är tillräcklig. Detta kan ha gjort att en viss del av den flexibilitet som den kvalitativa 

intervjun kunde ha givit blev lidande. För att detta inte skulle bli något större problem gjordes 

flertalet intervjuer för att säkerställa att upplevelser från de olika personerna liknade var-

andras. Vid varje ny intervju uppstod fler frågor än vad som funnits vid tidigare intervjuer 

vilket tydde på att både min intervjuteknik och sannolikheten för att svaren som framkom 

skulle hamna närmare sanningen förbättrades. 
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Flera författare, däribland Wallén (1996) anser att ett problem med intervjuer är den mänskli-

ga faktorn. Människor kommer av sin natur inte ihåg allt som sägs eller görs under en intervju 

och kan misstolka det som sägs vilket kan göra att det insamlade materialet kan bli missvi-

sande. Detta minimerades genom att alla intervjuer spelades in med en diktafon med bra ljud-

återgivning och började sedan bearbetas samma dag som intervjutillfället. Genom att materia-

let skrevs ut i efterhand gavs möjligheten att gå tillbaka i materialet för att friska upp minnet 

om vad som sagts under intervjuerna. Att transkribera intervjuerna gav även möjligheten att 

anteckna känslor som uppkom under intervjun, till exempel om något sades skämtsamt, vilket 

kan vara svårt att se bara genom att se vad personen i fråga sagt (Wallén, 1996). Den nackdel 

som kan ses med inspelning är att en nervositet kan uppstå hos respondenten vilket gör att 

denne svarar mer reserverat. Detta är dock inget som märktes under de intervjuer som gjordes 

utan respondenterna svarade med stor sannolikhet på samma vis som om ingen diktafon hade 

använts. Detta märktes bland annat på att de svar som framkom påminde om andras samtidigt 

som respondenternas svar innehöll både positiva och negativa aspekter, vilket ger mer trovär-

diga svar än om allt endast varit positivt. Detta leder till en annan nackdel som kan uppkom-

ma vid intervjusituationer men som togs hänsyn till, vilket är det Alvesson och Deetz (2000) 

kallar för positiv snedvridning. Detta innebär att respondenten återger verkligheten som mer 

positiv än vad den egentligen är. Detta var inget som märktes av under de intervjuer som 

gjordes utan som tidigare sades diskuterades både positiva och negativa sidor av problemet 

under intervjuerna. 

 

Urvalet av respondenterna är icke- slumpmässigt (Merriam, 1994) och har tagits fram med 

hjälp av personer som arbetar inom Skogsstyrelsen och därmed har insyn gällande vilka som 

har varit lämpliga att svara på de frågor gällande problemområdet som ställts. De utsågs ut-

ifrån mina beskrivningar beträffande den typ av information som sågs som relevant att uppnå. 

Hänsyn togs delvis till den befattning respondenten besitter men främst togs hänsyn till den 

kunskap, erfarenhet och tillgång till information de innehar. Ingen av de personer som tillfrå-

gades avstod från att medverka vid en intervju. Antalet intervjuer kändes relevant för att få en 

överblick över förändringen från alla nivåer i organisationen. Respondenterna presenteras i 

avsnitt 4.1. 
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Intervjuunderlaget anpassades inför varje möte med en respondent då ett standardiserat fråge-

formulär, med samma frågor till alla respondenterna, inte hade fått fram de svar som under-

sökningen krävde. Detta eftersom respondenterna befann sig på olika nivåer och hade olika 

uppgifter i organisationen, vilket i sin tur ledde till att deras synvinklar inte var desamma.  

2.4 Rapportens kvalitet 

All forskning går ut på att skapa giltiga och hållbara resultat som är trovärdiga och pålitliga. I 

en kvalitativ fallstudie är detta än mer viktigt att diskutera än i en kvantitativ metod där validi-

tet och reliabilitet kan bestämmas i förväg och där det finns klara riktlinjer för tillvägagångs-

sättet (Merriam, 1994). Här kommer en beskrivning för hur hänsyn tagits till att uppnå inre 

och yttre validitet samt reliabilitet i undersökningen: 

2.4.1 Inre validitet 

Den inre validiteten handlar om undersökningen verkligen visar verkligheten. Den informa-

tion som insamlas talar inte för sig själv utan måste tolkas, vilket innebär att slutresultatet 

påverkas av forskarens erfarenhet och förmåga att tolka informationen. I fallstudien görs för-

sök att fånga och skildra verkligheten genom beskrivningar av dem som finns i den (Merriam, 

1994). För att öka validiteten i undersökningen har andra personer fått tagit del av materialet 

för att göra bedömningar om dess trovärdighet. De som tagit del av materialet under arbetets 

gång är handledaren samt en person med god kännedom om Skogsstyrelsen. De har löpande 

gett sina synpunkter på arbetet. Dessutom har en av respondenterna få ta del av det empiriska 

kapitlet för att lämna sin åsikt. De andra respondenterna kommer även de att få ta del av arbe-

tet då det är avslutat. 

 

Den kännedom jag hade om Skogsstyrelsen har sitt ursprung från berättelser och diskussioner 

med de jag känner inom organisationen. På grund av den egentligen lilla kännedom jag hade 

om företaget och dess chefer kunde jag agera förutsättningslöst, det vill säga att på ett objek-

tivt sätt ta till mig och analysera den information som insamlats. Jag har även känt under arbe-

tets gång att de som varit inblandade i arbetet har varit intresserade av att veta resultatet av 

undersökningen, både de negativa och positiva sidor som skulle kunna framkomma.  

2.4.2 Yttre validitet 

Yttre validitet visar hur generaliserbart ett resultat är, det vill säga om resultatet av undersök-

ningen är tillämpligt och går att applicera på en annan situation. Problemet med fallstudien är 
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att den väljs för att undersöka något på djupet och inte om något är generellt. Merriam (1994) 

anser att det är upp till läsaren av en fallstudie att bestämma om resultatet är generaliserbart 

eller inte. För att denne ska kunna göra detta måste dock en utförlig beskrivning av undersök-

ningens kontext att göras (Merriam, 1994) för att underlätta läsarens förståelse. Detta kommer 

att göras i kapitel 4, där Skogsstyrelsen som organisation beskrivs.  

 

De detaljer som framkommit i de dragna slutsatserna är till stor del endast hänförliga till 

Skogsstyrelsen och dess arbete med just sin ledaridé. Huvuddragen är dock generaliserbara 

och kan användas av andra organisationer vid deras eget arbete med ledaridé.  

2.4.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning som resultatet kan upprepas. Detta är ett pro-

blem då utgångspunkten tas i att människans beteende är statiskt och inte föränderligt. I den 

kvalitativa fallstudien har därför inte gjorts några försök till att urskilja någon lag för hur 

människan beter sig utan snarare hur de uppfattar den verklighet som de lever i. Detta innebär 

även att det finns många tolkningar av verkligheten och därmed inga fasta referenspunkter 

som behövs för att upprepa undersökningen, vilket leder till att ingen traditionellt sett reliabel 

undersökning kunde göras (Merriam, 1994). För att öka reliabiliteten har beskrivningar gjorts 

för att påvisa varifrån informationen hämtats samt hur urvalet av respondenter har genomförts 

och att intervjuerna har gått rätt till. Detta för att andra ska kunna följa de spår och beslut som 

har tagits under arbetsgången. 
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3. Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen inleds med en introduktion om professionsbyråkratin för att 

sedan fortsätta med chefens olika roller i en organisation, förändringsarbete och företagskul-

tur. Dessa områden ses som relevanta områden för att ge dig som läsare en bakgrund samt 

förståelse för området som uppsatsen behandlar. 

3.1 Professionsbyråkrati  

Professionsbyråkratin är en typ av organisationsstruktur. Mintzberg (1993) menar att varje 

organisation kan delas i fem delar; operativ kärna, mellanled, strategisk spets, teknostruktur 

och stödpersonal. Professionsbyråkratins fokus ligger hos den operativa kärnan, det vill säga 

hos dem som arbetar längst ner i organisationen och har den dagliga kontakten med kunderna. 

Denna del är också störst. Då den operativa delen av organisationen inte har något större be-

hov av övervakning finns få mellanchefer och på grund av svårigheten att planera och koordi-

nera existerar endast en liten teknostruktur. Stödenheten är den enda förutom den operativa 

delen som är fullt utvecklad och finns i stort sett till för att stödja den operativa professionen 

(fortsättningsvis OP) (Mintzberg, 1993). 

 

Den OP har två grundläggande uppgifter; den första är att kategorisera kundens behov bero-

ende på dess förutsättningar. Dessa indikerar vilket standardprogram som ska användas, detta 

kan även kallas diagnostisering. Den andra uppgiften är att utföra programmet. Detta möjlig-

gör en löskoppling mellan verksamheten och tilldelningen av uppgifter (Mintzberg, 1993).   

 

Bild 1. Professionsbyråkratins utseende. Mintzberg (1993) sidan 198. 
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En professionsbyråkrati är beroende av skickligheten och kunskapen hos sin OP för att funge-

ra. Till den operativa kärnan anställs endast specialister med kontroll över sitt eget arbete. 

Denna kontroll innebär att deras arbete är relativt självständigt gentemot kollegor och att de 

arbetar nära sina kunder. Ett tydligt exempel på detta är en lärare som arbetar i sitt klassrum, 

relativt gömd från sina kollegor och chefer. Arbetet i en professionsbyråkrati leder till ett 

standardiserat beteende. Kunskapen och skickligheten används dock aldrig på exakt samma 

sätt hur standardiserade de än är. Detta beror på de beslut som måste tas. Arbetsprocesserna är 

för komplexa för att standardisera vilket även gör att resultatet av arbetet blir svårt att mäta 

(Mintzberg, 1993).  

 

För att leda en organisation med specialister krävs bra chefer. I nästa avsnitt kommer därför 

chefernas roll i en organisation och professionsbyråkratins maktstruktur att beskrivas. 

3.2 Maktstruktur och chefens roll 

Iseskog (2001) menar att målet med chefsrollen är att leda och fördela arbeten i olika avseen-

de, vårda och förvalta humankapitalet i verksamheten och att chefens roll är att hjälpa organi-

sationen att uppnå dess mål. Synen på vad som är en bra chef har enligt Barley och Kunda 

(1992) och Rövik (2000) pendlat fram och tillbaka i över ett sekel. På den ena sidan finns den 

starke chefen som är specialist inom det område denne verkar inom och styr med hjälp av den 

makt denne besitter på grund av sin position. På den andra fanns den karismatiske ledaren 

som styr medarbetarna i rätt riktning med hjälp av motivation och stöttning. Kotter (1999) 

beskriver skillnaden mellan chefskap och ledarskap på detta sätt: ”Management controls peo-

ple by pushing them in the right direction; leadership motivates them by satisfying basic hu-

man needs.” (Kotter, 1999, sidan 60). Det Kotter menar är att chefskapet med hjälp av system 

och strukturer får människorna i en organisation att göra sina dagliga uppgifter. Ledarskapet 

motiverar och engagerar istället människorna att arbeta i rätt riktning för att nå högre mål. 

Kotter (1999) menar fortsatt att chefskap handlar om att behärska komplexitet. Utan ett bra 

chefskap tenderar komplexa organisationer att bli kaosartade vilket skulle kunna hota dess 

existens. Ledarskap handlar istället om att behärska förändring vilket behövs i dagens organi-

sationer som är mer konkurrensinriktade och föränderliga än tidigare. Jacobsen och Thorsvik 

(2006) menar att ledarskap är ”ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påver-

ka andras tänkande, inställning och uppförande” (sidan 473). Genom sina handlingar påver-

kar ledaren andra människor att göra något och att få dem att medverka för att nå organisatio-
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nens mål. Ledarens arbete måste dock hålla sig inom gränsen för organisationens formella 

mål, struktur och kultur (Jacobsen och Thorsvik, 2006).  

 

Jacobsen och Thorsvik (2006) anser att ledarskap och chefskap kompletterar varandra vilket 

innebär att det ena inte är bättre än det andra. En organisation med starkt ledarskap men med 

svagt chefskap är inte bra, ibland är det till och med sämre än det motsatta (Barley och Kunda, 

1992; Rövik, 2000). Detta är en av anledningarna till den pendling som har skett. När chefer-

na blir för rationella och börjar glömma människan i organisationen svänger pendeln över och 

organisationerna satsar mer på de normativa cheferna, ledarna, som ser till människan och 

dennes behov. Det blir dock på samma sätt där, när chefen endast ser människan och släpper 

på uppgiftsorienteringen blir det denna del som saknas och för att rätta till detta anställs chefer 

som är mer uppgiftsfokuserade, det vill säga sådana som är rationella (Barley och Kunda, 

1992).  

 

Hales (2001) anser att cheferna genom sina handlingar eller sin brist på handlingar kan göra 

skillnad i ett företag. Både chefskapet och ledarskapet är nödvändigt i en komplex och förän-

derlig organisation och bör balanseras. Framgångsrika företag sitter inte och väntar på att den 

rätte chefen eller ledaren ska komma utan de går aktivt ut och söker potentialen hos männi-

skor som sedan får utveckla den potentialen (Kotter, 1999). Cheferna inom en professionsby-

råkrati har förmodligen en svagare position än i andra typer av organisationer, vilket beror på 

att en professionsbyråkrati är decentraliserad. Detta innebär att en stor del av makten över det 

operativa arbetet ligger i den nedre delen hos den OP. Denna makt kommer ifrån komplexite-

ten i deras arbete och svårigheten för cheferna att övervaka det. Den OP försöker kontrollera 

sitt eget arbete samtidigt som de försöker få kollektiv kontroll över de administrativa beslut 

som påverkar dem. Ironiskt nog är den OP beroende av den effektiva administrationen efter-

som de själva avskyr administrativa uppgifter och vill hålla sig till sitt specialområde. Chefer-

na är dock inte helt odugliga utan har individuellt sett mer makt än individerna i den OP men 

makten kan lätt tyngas av den kollektiva OP. Cheferna kanske inte kan kontrollera dem direkt 

men istället kan de, genom rollerna de iklär sig, kontrollera dem indirekt. Chefen spenderar 

mycket tid till att behandla oroligheter i strukturen. Cheferna, speciellt på högre nivåer, ges 

nyckelroller vid organisationens gräns mot omvärlden mellan professionen i och organisatio-

nens externa intressenter utanför organisationen. Å ena sidan förväntas chefen skydda den OP 

mot det externa trycket för att kunna sköta sitt jobb i lugn och ro. Å andra sidan ska cheferna 
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finna moraliskt och finansiellt stöd utifrån för att stödja organisationen. Chefernas externa 

roller är dock primärt att upprätthålla kontakter, agera frontfigur för organisationen och agera 

talesman utåt sett (Mintzberg, 1993). Detta visar tydligt att kraven på en chef är många och 

kommer från flera håll; medarbetarna, uppdragsgivaren, de fackliga organisationerna och 

samhället i stort. De har alla sina krav och förväntningar på hur en chef ska uppträda (Iseskog, 

2001) samt vilka uppgifter denna ska utföra. Det är dock inte bara de externa förväntningarna 

som styr chefsrollens utseende utan även personen som besitter rollen influerar den genom 

sina värderingar och tankar om en chefs uppgifter och agerande (Jacobsen och Thorsvik, 

2006). Mintzbergs (1973) klassificering av chefsroller är en av de mest refererade. Han delar 

upp tio olika chefsroller i tre grupper:  

3.2.1 Interpersonella roller 

De interpersonella rollerna handlar om att chefen skaffar sig status och auktoritet. Inom denna 

grupp finns enligt Mintzberg (1973) tre chefsroller; rollen som galjonsfigur, anförare och för-

bindelseled. Rollen som galjonsfigur är den mest grundläggande och innebär att chefen som 

symbol för företaget måste utföra vissa uppgifter även om de verkar triviala och inte har nå-

gon egentlig koppling till arbetet. I den andra rollen agerar chefen anförare och ska leda per-

sonalen så att en effektiv organisation uppnås. Som informell ledare har chefen hjälp av sin 

karisma i detta arbete medan den formelle chefen måste förlita sig på den makt denne blivit 

tilldelad. Den sista rollen, förbindelseled, handlar om att bevara och utveckla sitt nätverk av 

relationer både inom och utanför organisationen. Ju bättre rykte chefen har desto bättre och 

starkare blir denne i rollen som förbindelseled (Mintzberg, 1973). 

3.2.2 Informationsroller 

Informationsrollerna visar hur chefernas behandlar information, både formell och informell. 

Chefen är den person i en organisation som har tillgång till mest information, vilket gör att 

informationsbehandling blir en central uppgift för denne. I rollen som övervakare samlar che-

fen in information som ger honom förståelse om vad som sker i organisationen och dess om-

givning. Rollen som informationsförmedlare innebär att chefen sprider information i organisa-

tionen, för att leda medarbetarna i deras beslutsfattande. Den sista informationsrollen är rollen 

som talesman. Dennes uppgift är att föra ut information, till exempel resultat, policys och 

framtida planer till organisationens omgivning (Mintzberg, 1973).  
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3.2.3 Beslutsroller 

Den sista gruppen av roller handlar om beslutstagande. Mintzberg (1973) säger att om chefen 

lyckas i rollen som beslutstagare rättfärdigas auktoriteten och tillgången till information. 

Denna grupp har han delat upp i fyra olika roller. Entreprenören tar initiativ och konstruerar 

många av de planerade och kontrollerade förändringarna i organisationen. Besluten gällande 

förändringar fattas efter att chefen som övervakare har inhämtat information, som visar de 

möjligheter och hot som existerar. De förändringar som genomförs är oftast direkt övervakade 

av chefen och är under dennes kontroll. När det uppstår oförutsedda händelser eller föränd-

ringar som delvis ligger utanför chefens kontroll måste han eller hon inta rollen som krishan-

terare. En central del i det strategiska arbetet är resursfördelning och i rollen som fördelare 

kan chefen bestämma vad organisationen ska satsa på i dagsläget och i framtiden. I den sista 

rollen agerar chefen som förhandlare, vilket innebär att chefen får delta i förhandlingar och 

har befogenheten att fatta beslut under dessa som blir bindande för företaget (Mintzberg, 

1973).  

 

Chefen innehar aldrig en av rollerna utan det är alltid en kombination av flera stycken. Dessa 

är oftast integrerade och bildar förväntningarna på denne. Om det uppstår en konflikt mellan 

olika förväntningar på rollen eller om någon är osäker på vilka uppgifter som ska ingå i 

chefskapet uppstår en ”rolloklarhet”. Detta kan leda till dåligt samvete, stress och missnöje 

(Jacobsen och Thorsvik, 2006). För att bättre definiera chefernas roller och minska chansen 

för rolloklarheter kan organisationen framställa en ledarfilosofi.  

3.3 Skapande av strategier och filosofier 

För att visa medarbetare inom organisationen samt de externa parterna vilken typ av chefer 

som organisationen eftersträvar kan en filosofi (idé) och strategier skapas. Svårigheten i en 

professionsbyråkrati är dock att resultat är svåra att mäta vilket gör det svårt att sätta upp den-

na typ av mål som är gemensamma för organisationen i helhet. Detta leder till att de strategier 

som formuleras förlorar en stor del av sin mening (Mintzberg, 1993) vilket gör att de lätt blir 

löst kopplade från verkligheten. Detta innebär att orden som skrivs ner på pappret kan verka 

mycket vackra och klatschiga men istället för att fortsätta arbetet och implementera dessa i 

organisationen förblir de en pappersprodukt liggande på en hylla för att samla damm. Meyer 

och Rowan (1977) menar dock att detta ändå görs för att skapa legitimitet samt för att undvika 

både interna och externa konflikter (Meyer och Rowan, 1977). Att arbeta med en filosofi som 
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har blivit löst kopplad och inte efterföljs inom organisationen anser Brunsson (1985) vara 

resursslöseri. Detta beror på att det blir två projekt att arbeta med samtidigt varav det ena inte 

har något fäste i den egentliga organisationen. Vidare menar Brunsson (1985) att detta van-

ligtvis är ett tecken på bristfällig styrning eller ett uttryck för irrationalitet, vilket är naturligt i 

en organisation. 

 

Varje bra chef och ledning försöker förändra organisationen på sitt sätt. I en professionsbyrå-

krati kan detta översättas som ett antal strategiska initiativ som chefen själv vill ta men i och 

med att denne inte kan tvinga på den OP detta måste chefen lita på sin informella makt och 

applicera strategierna med försiktighet. Eftersom OP vill sköta sitt arbete i fred måste chefen 

gå försiktigt framåt med minimala, i stort sett obemärkta steg (Mintzberg, 1993). I nästa av-

snitt kommer därför förändring och svårigheter med att förändra en organisation att beskrivas. 

3.4 Implementering av en ny filosofi för att skapa förändring 

I en organisation görs ständigt nya förändringar. Alla förändringar är mer eller mindre omfat-

tande (Jacobsen och Thorsvik, 2006). Många av de förändringar som görs är planerade på ett 

centralt plan av ledningen tillsammans med personalenheten och externa konsulter (Alvesson 

och Sveningsson, 2007). Dessa personer sätter bland annat upp mål som ska uppnås med för-

ändringen (Child, 2005). Förändringar kan även växa fram från organisationens lägre nivåer, 

det vill säga från personalen och cheferna som arbetar operativt. Denna typ av förändringar 

har sannolikt en större chans att bli framgångsrika (Alvesson och Sveningsson, 2007). Child 

(2005) beskriver den framväxande förändringen som en ständig, decentraliserad process av 

lärande. Det finns både interna och externa skäl till varför förändringar genomförs. Några av 

de externa faktorer som påverkar en organisation är globaliseringen, ny teknik, nya reglemen-

ten, högre utbildningsnivåer samt demografiska förändringar (Child, 2005). Alvesson och 

Sveningsson (2007) menar att även kulturen samt de ekonomiska eller marknadsmässiga 

aspekterna påverkar organisationen. Några av de interna faktorerna som kan påverka ett är att 

nya personer hamnar på viktiga positioner eller att nya produkter utvecklas. 

3.4.1 Förändringsprocesser 

Vid en förändring eller en implementering av en filosofi räcker det inte med att bara sätta upp 

ett mål för att nå ett önskat läge. Utan engagemang och hårt arbete kommer förändringen med 

stor sannolikhet att gå tillbaka till det ursprungliga arbetssättet eller synsättet (Lewin, 1952). 

Två kända modeller för förändringsprocesser har skapats av Kurt Lewin (1952) och John P. 
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Kotter (1999). Lewin (1952) visar med en grundläggande trestegsmodell (se bild 2) hur en 

framgångsrik förändring kan uppnås. Kotters (1999) modell påminner om Lewins men har 

brutits ner i åtta steg. Dessa åtta steg skapade han genom att utgå utifrån de större misstagen 

organisationer gjorde under olika förändringsarbeten. De två modellerna kan jämföras liksom 

de gjorts i bild 2 där Kotters (1999) fyra första steg kan liknas med den fas som Lewin (1952) 

kallar upptining. Kotters femte, sjätte och delvis sjunde steg kan på samma sätt liknas med 

Lewins rörelsefas. Både Lewins och Kotters sista faser handlar om att få personalen göra de 

nya tankesätten rutinmässiga och på detta vis förankra  eller återfrysa dem i organisationen. 

 

3.4.1.1 Upptiningfas 

I den första fasen som Lewin (1952) kallar 

upptining handlar det om att visa vad som 

ska uppnås med den förändring som ska 

genomföras eller den filosofi som ska fö-

ras in samt få personalens förståelse för 

behovet och engagemang för detta, vilket 

är viktigt för att se vilka normer och vär-

deringar de har (Lewin, 1952; Kotter, 

1999). Det är även viktigt att få dem att se 

förändringsbehovet och att det nuvarande 

arbetssättet inte är det effektivaste (Lewin, 

1952). Detta görs genom en undersökning 

av marknaden, konkurrensen, tekniska 

trender och det finansiella resultatet. Even-

tuella problem och möjligheter ska även 

de identifieras och diskuteras (Kotter, 

1999). Detta görs bland annat för att mins-

ka det motstånd som annars kan uppkom-

ma (Lewin, 1952) och många underskattar 

svårigheten att få människor att lämna sina 

trygga rutiner. Detta leder till att många organisationer misslyckas med steget (Kotter, 1999). 

Kotter (1999) menar att det sedan är viktigt att ett starkt team skapas vilka har befogenheten 

och möjligheten att leda förändringsarbetet. Detta menar han är viktigt på grund av att stora 
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förändringar sällan är genomförbara om ledningen inte visar engagemang och vilja genomföra 

förändringen. Teamet ska besitta viktiga positioner samt ha kompetensen, relationerna, exper-

tisen och det anseende som behövs för att kunna leda förändringen genom hela organisatio-

nen.   

 

Kotters (1999) tredje och fjärde steg handlar om att skapa en förändringsvision samt strategier 

för hur denna ska uppnås. Visionen kommuniceras sedan ut via möjliga transportvägar som 

existerar i organisationen och teamet måste agera förebilder och handla enligt den nya visio-

nen. Bristen på vision kan få förändringsarbetet att svänga av i flertalet riktningar. Detta skul-

le leda till att onödiga projekt skapas. Efter detta kommer själva rörelsefasen: 

 

3.4.1.2 Rörelsefas 

Den fas där själva förändringen ska ske och en förflyttning ifrån det ursprungliga till det nya 

genom att föra in de nya tankesätten och agera enligt dessa (Lewin, 1952). I den här fasen 

menar Kotter (1999) att det handlar om att eliminera företeelser som förhindrar förändringens 

genomslag. Detta innebär bland annat att system och strukturer som underminerar förändring-

en eller införandet av en ny filosofi även de måste förändras så att de istället stödjer det nya 

arbetssättet. I detta femte steg handlar det dessutom om att uppmuntra risktagande och om att 

följa idéer som går emot det traditionella arbetssättet. I det sjätte steget belönas den personal 

som har involverat sig i förändringsarbetet. Kortsiktiga framgångar och förs ut i organisatio-

nen för att ge en positiv bild av det nya arbetssättet. Kotter (1999) säger ”While celebrating a 

win is fine, declaring the war won can be catastrophic” (Kotter, 1999, sidan 88). Detta innebär 

att det är bra att fira framgångarna som framkommer under förändringsarbetet sker för att 

personalen ska vara fortsatt motiverade då förändringsarbetet sannolikt sker under en lång 

period. Påståenden om att förändringen är avklarad i ett för tidigt skede skulle kunna innebära 

att allt arbete går förlorat och personalen faller tillbaka i det gamla arbetssättet innan det nya 

har förankrat i organisationen. I det sjunde steget används framgångarna, som skapades i steg 

sex, för att förändra de delar av organisationen, såsom policys och strukturer, som inte stödjer 

den nya visionen. Det gäller även att anställa, befordra och utveckla personal som kan fortsät-

ta förändringsarbetet (Kotter, 1999). Det gäller sedan att återfrysa det nya organisationens nya 

arbete. 
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3.4.1.3 Återfrysningsfas 

Det sista steget handlar om att få personalen att göra de nya tankesätten rutinmässiga och på 

detta sätt förankra dem i organisationen för att förhindra en återgång det ursprungliga läget 

(Lewin, 1952; Kotter, 1999). 

 

Efter att ha sett dessa två modeller kan en förändring verka enkel att genomföra genom att 

bara följa de olika stegen. Sanningen är dock en helt annan. En förändringsprocess är rörig 

och oförutsägbar som att; personer väljer att gå sin egen väg, personer som gör motstånd eller 

saboterar förändringsprocessen samt personer som förutsågs vara positiva till förändringen 

väljer att gå i en helt annan riktning (Kotter, 1999) och skapar då ett hinder eller motstånd mot 

förändringen som genomförs. Det är därför viktigt att redan från början ta hänsyn till vilka 

motstånd som kan uppkomma och veta varför de uppkommer för att kunna motverka dem  

redan i inledningen av förändringsarbetet. 

3.5 Motstånd 

Varje försök till förändring har sina för- och nackdelar. Child (2005) ställer sig frågorna: 

”Vad är lyckad förändring?” samt ”För vem är den lyckad?” Alla förändringar drabbar vissa 

delar av en organisation positivt samtidigt som andra blir påverkade negativt. Vid ett välskött 

förändringsarbete är sannolikheten att de som drabbas negativt av förändringen ändå accepte-

rar den. Många förändringar möter dock på mer eller mindre motstånd. Motstånd uppstår då 

människorna i organisationen känner att deras roll eller intressen är hotade. Detta kan uppstå 

på alla nivåer i en organisation. Det är därför viktigt för cheferna att förstå varför människor-

na gör motstånd gentemot vissa förändringar (Child, 2005). För att förstå dem måste denne 

förstå kulturen. Vid införandet av en ny ledarfilosofi beror detta exempelvis på att det är med-

lemmarna i gruppen som definierar hur en ledare ska vara och agera. När omgivningen för-

ändras och inte längre stämmer överens med gruppens definition på en ledare måste ledaren 

gå utanför kulturen och skapa en förändring (Schein, 2004).  

 

För att ge en förståelse för vad kultur är kommer därför detta att beskrivas i nästa avsnitt.  

3.5.1 Kultur 

Organisationskulturen är en uppsättning normer och värderingar som delas av en grupp och 

anger vad som är rätt och fel (Watson, 2002). Kulturen begränsar, stabiliserar och ger indivi-

derna struktur och mening. Genom att ständigt finnas omkring dem och skapas via interaktio-
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ner är kulturen dynamisk, samtidigt ger den oss en struktur att leva efter med regler, rutiner 

och normer. Nya människor som ansluter till gruppen får anpassa sig till den existerande kul-

turen (Schein, 2004). Alvesson och Sveningsson (2007) beskriver organisationskultur som 

något människor delar, till exempel traditioner om hur saker ska göras, olika sätt att tänka 

eller grundläggande värderingar. 

  

Alvesson och Sveningsson (2007) delar upp kulturen i tre delar: antropologisk kultur, upplevd 

organisationskultur och hyperkultur. Även Watson (2002) delar upp kulturen i tre delar men 

beskriver den i form av ett isberg. Botten av isberget representerar de underförstådda, kanske 

omedvetna, aspekterna av kulturen vilket motsvaras av Alvesson och Sveningssons (2007) 

antropologiska kultur, som egentligen är teorier och forskares beskrivningar och tolkningar av 

kulturen. Den del av isberget som ligger i höjd med vattennivån och är delvis synlig innehål-

ler (Watson, 2002) den upplevda organisationskulturen, det vill säga den del av kulturen som 

människorna i organisationen uppmärksammar. Denna innehåller värderingar och idéer som 

märks i det vardagliga arbetet. Den sista delen, toppen av isberget, innehåller delar som syns i 

det dagliga arbetet såsom beteenden, det språk som används och olika artefakter som skapats 

av människorna (Watson, 2002) Alvesson och Sveningssons (2007) sista del; hyperkulturen, 

handlar om positiva uttalanden som ofta är isärkopplade ifrån verkligheten. Hyperkulturen 

kan ses som en grandios fantasi om idealtillståndet och att det är mycket prat utan någon verk-

lig substans. Hyperkulturen är verklig i den mening att de är nedskrivna i dokument eller dy-

likt. Dessa kan dessutom upplevas som mer verkliga än verkligheten. Detta beror på att de 

åsikter och värderingar som existerar i det vardagliga arbetet inte är lika uppenbara och lätt-

kommunicerade som de nedskrivna. Hyperkulturen påstås ofta vara specifik för en organisa-

tion men är ofta institutionaliserad. Detta beror på att den belyses i massmedia och manage-

mentskrifter och är lätt igenkännbar. Dessa värderingar anses ge legitimitet (Alvesson och 

Sveningsson, 2007). 

3.6 Sammanfattning 

I en professionsbyråkrati med en stark kultur och starka medarbetare är rollen som chef inte 

lätt. Chefen har en svag position då mycket av makten ligger hos den operativa professionen. 

Makten kommer utifrån att deras arbete är komplext och svårövervakat. Detta innebär att de 

ofta den ende som besitter de exakt rätta kunskaperna för att lösa en uppgift. Att välja rätt typ 

av chefer är därför viktigt för att få medarbetarna att sköta sina jobb samtidigt som de inte står 
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i vägen för den OPs planer. Det blir även viktigt att förväntningarna på cheferna hamnar på 

samma nivå för att undvika konflikter. Detta kan göras genom att bland annat definiera che-

fernas roller i en filosofi. För att implementera denna i organisationen krävs både strategier 

och mål för att veta var arbetet ska leda. Den nya filosofin måste sedan förankras i organisa-

tionen och dess kultur för att bli bestående. Blir den inte varaktig ökar sannolikheten för att 

filosofin och organisationens arbete med chefernas roll blir isärkopplade vilket kan ge roll-

oklarheter och därigenom leda till missnöje bland medarbetarna för att chefen inte uppnår 

deras förväntningar och dåligt samvete för cheferna då de inte kan uppnå dessa förväntningar. 
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4. Empiri 
Materialet i empirin är hämtat utifrån Skogsstyrelsens hemsida på Internet 

(www.skogsstyrelsen.se), Skogsstyrelsen årsredovisning från 2007, Nyström (2006), Sand-

ström (2008), Skogsstyrelsen (2008b) en rapport från Capgemini (2008) samt från de svar 

som respondenterna givit. 

 

I de följande avsnitten kommer främst en närmare presentation av respondenterna och fallfö-

retaget, Skogsstyrelsen. Detta följs sedan av en redogörelse för de svar som respondenterna 

givit. Respondenternas svar delas in i tre grupper; ledningens och personalenhetens syn, che-

fernas syn samt medarbetarnas syn. Detta för att visa likheter och skillnader mellan dem.  

4.1 Respondenterna 

Här kommer en kort presentation av de personer från Skogsstyrelsen som har deltagit i inter-

vjuer under arbetets gång. 

4.1.1 Ledning och personalenhet 

I denna grupp finns de personer med insyn i arbetet med ledaridén samt utvecklingen och re-
kryteringen av Skogsstyrelsens chefer.  
 

• Ställföreträdande enhetschef för personalenheten och personalhandläggaren är utbil-

dad socionom och har i ungefär 20 år arbetat med bland annat ledningsutveckling och 

rekrytering inom Skogsstyrelsen.  

• Ställföreträdande generaldirektör och överdirektör är utbildad jägmästare och har varit 

verksam inom skogsbranschen i cirka 20 år.  

4.1.2 Chefer 

I denna grupp finns distriktscheferna och regionchefen som intervjuats. 
  

• Regionchefen har arbetat inom Skogsstyrelsen i två år men har över 25 års chefserfa-

renhet från Skatteverket. 

• Distriktschefen i Göteborgs distrikt har en beteendevetenskaplig utbildning och har 

sedan november 2007 innehaft positionen som chef men har tidigare arbetat inom 

Skogsstyrelsen som bland annat projektledare och ställföreträdande distriktschef.  
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• Distriktschefen i Skaraborg har en skoglig utbildning och har arbetat på Skogsstyrel-

sen sedan 1983, och har under de senaste åtta åren innehaft tjänsten som distriktschef. 

4.1.3 Medarbetare 

Inom denna kategori finns de som arbetar på den operativa nivån samt den ställföreträdande 
distriktschefen som i denna uppsats ses som operativ. 
 

• Ställföreträdande distriktschefen är utbildad biolog har innehaft positionen sedan feb-

ruari 2008 men har sedan 2005 arbetat inom Skogsstyrelsen.  

• Skogskonsulent 1 är utbildad skogsvetare och har arbetat inom Skogsstyrelsen sedan 

2004.  

• Skogskonsulent 2 är utbildad biolog och har varit inom organisationen i 2,5 år och 

började som trainee. 

• Skogskonsulent 3 har arbetat i Skogsstyrelsen som skogskonsulent sedan 1974. Idag 

arbetar denne med kulturmiljövård och är utbildad till skogstekniker men har även en 

friskvårdspedagogisk högskoleutbildning från slutet av 1980-talet. 

• Skogskonsulent 4 har en skoglig utbildning och har arbetat inom Skogsstyrelsen i cir-

ka fem år. 

 

Under intervjuerna har, framförallt medarbetarna, svarat utifrån hela sin verksamma tid inom 

Skogsstyrelsen. Detta innebär att de jämför organisationen hur den såg ut tidigare och hur den 

ser ut idag. 

4.2 Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen är en svensk myndighet som utövar skogspolitik. De arbetar för att Sveriges 

skogar ska vårdas och brukas så att de ger en god avkastning samtidigt som den biologiska 

mångfalden bevaras.  

4.2.1 ”Skog till nytta för alla” 

”Skog till nytta för alla” (Skogsstyrelsen, 2008a) är skogsstyrelsens vision. Idén till denna är 

bland annat taget från deras grundläggande uppdrag som är att göra en avvägning mellan två 

skogspolitiska mål; produktionsmålet och miljömålet samt att se till att dessa uppfylls. Pro-

duktionsmålet innebär att skogen ska brukas effektivt och ansvarsfullt och på detta sätt säkra 
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virkesförsörjningen. Miljömålet går ut på att bevara biologiskt mångfald samt att värna om 

kulturmiljövärden och sociala värden.  

4.2.2 Struktur 

Skogsstyrelsen finns representerade i hela landet och är idag indelad i fem regioner och 43 

distrikt se bild 3.  

 

 

Skogsstyrelsen leds av en styrelse som utsetts av regeringen. I denna sitter bland annat gene-

raldirektören för livsmedelsekonomiska institutet, verkställande direktören på Länsförsäk-

ringar Sak, miljöchefen på Botniabanan och Skogsstyrelsens generaldirektör. På huvudkonto-

ret i Jönköping sitter verksledningen, Skogsstyrelsens högsta ledning. Denna består av gene-

raldirektör Göran Enander och överdirektör Håkan Wirtén. Generaldirektören utses av reger-

ingen och platsen kan innehas av samma person i sex år, med chans till en förlängning på två 

gånger tre år. Till hjälp har verksledningen en stab. Staben arbetar med strategiska frågor och 

ska se till att verksamheten styrs mot den vision och de mål som finns. Staben arbetar med 

strategiska frågor. I denna grupp ingår bland annat verksamhetscontrollers och direktörer. 

Under verksledningen finns fem olika regioner vilka alla leds av en regionchef. De fem regi-

oncheferna bildar tillsammans med verksledningen, de fyra direktörerna och de två avdel-

ningscheferna en nationell ledningsgrupp som behandlar verksamhetsövergripande frågor. 

Varje region är indelad i sju till tio distrikt med kontor från Höör i söder till Vittangi i norr. 
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Varje distrikt leds av en distriktschef. Dessa sitter även med i ledningsgruppen för sin region, 

vilka fattar beslut inom det operativa planet. Det finns även två avdelningar som agerar stöd-

funktion till den övriga verksamheten; skogsavdelningen och serviceavdelningen. Skogsav-

delningen stödjer främst distrikten men utför även en del uppdrag. Serviceavdelningen sköter 

de administrativa uppgifterna såsom ekonomi- och personalfrågor. Organisationens samman-

lagda arbetsmängd under 2007 motsvarade 1 429,9 heltidstjänster. 

4.2.3 Kultur 

I Skogsstyrelsen finns som i många andra äldre organisationer starka traditioner. Kulturen 

inom Skogsstyrelsen kännetecknas enligt Capgemeni (2008) av en stark skoglig kultur och 

fokus. Skogsstyrelsens operativa personal, det vill säga konsulenterna vill att Skogsstyrelsen i 

första hand ska ses som kompetent och att den information som efterfrågas från de externa 

intressenterna ska finnas inom organisationen. Detta innebär att medarbetarna måste vara yr-

keskunniga och professionella (Sandström, 2008). De administrativa frågorna hamnar därför i 

bakgrunden. Detta kan ses genom att barkborremätningar anses vara mer prestigefyllt än att 

administrera på rätt sätt (Capgemini, 2008). Kulturen utvecklades under den tid som Skogs-

styrelsen fortfarande var de självstyrande Skogsvårdsstyrelserna och ”har lett till en kultur 

som är operativ, lösningsorienterad och obyråkratisk” (Capgemeni, 2008, sidan 20). Detta 

har gjort att problem uppstått vid tillfällen då nya arbetssätt och kunskaper inhämtats från 

andra organisationer.  

 

Det är ett positivt och hjälpsamt klimat medarbetare emellan och på distrikten råder en god 

sammanhållning (Sandström, 2008). Organisationen har stort lösningsfokus och om ett pro-

blem uppkommer blir det löst, det finns dock en klara-sig-själv- attityd inom organisationen, 

”vi kan själva, vi är jägmästare, vi kavlar upp ärmarna” (Capgemeni, 2008, sidan 20), som 

gör att de inte gärna tar emot hjälp. 

 

Det finns även ett värdesättande språk som visar vad som är viktigt inom organisationen. Någ-

ra exempel på uttryck som lever kvar från den gamla organisationen är att ”nu är det dags att 

sätta ner foten” eller om någon gjort ett misstag så ”har de skjutit sig i foten”. 

4.2.4 Organisationen och chefsrollen förändras  

Skogsstyrelsen har genomfört fyra omorganisationer inom 15 år; 1993, 1996, 2006 och 2008 

(beslut taget med en plan att om genomförande den första september 2008). Under de 103 år 
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som Skogsstyrelsen (tidigare Skogsvårdsstyrelsen) har verkat har organisationsstrukturen för-

ändrats. Fram till 1970-talet fanns 24 mycket självständiga Skogsvårdsstyrelser. Dessa har 

minskat i antal under årens lopp och vid den omorganisation som gjordes 2006 fanns endast 

10 stycken kvar. Under omorganisationen 2006 slogs de tio Skogsvårdsstyrelserna ihop till en 

enda myndighet Skogsstyrelsen för att öka enhetligheten, rättssäkerheten och närheten till 

medborgarna. I samband med denna omorganisation fick de 43 distrikten även eget resultat-

ansvar, vilket till exempel innebär att distriktscheferna blir ansvariga för budgetarbetet i sitt 

distrikt.  

 

Förändringen i organisationsstrukturen har även inneburit att chefsrollen förändrats. På 70-

talet var de exempelvis tre stycken som arbetade på varje distrikt, två skogskonsulenter och en 

chef. Chefen var den som skulle veta mest om arbetet och var oftast den som hade en lång 

utbildning inom området. Idag när organisationen har blivit plattare och distrikten större har 

varje distriktschef upp till 20-30 anställda under sig. Detta innebär bland annat mer ansvar och 

befogenheter. Dagens administrativa ansvar innebär att de inte längre har möjligheten att 

medverka i det operativa arbetet på samma sätt som innan omorganisationen. 

4.3 Cheferna och ledarskapet 

Alla chefsrekryteringar beslutas av generaldirektören då dessa anses vara strategiskt viktiga 

rekryteringar. När en vakans uppkommer tas detta upp med generaldirektören för att tjänsten 

ska kunna diskuteras. Efter att ha fått klartecken börjar sökandet efter kandidater. Detta görs i 

vissa fall internt till att börja med och utökas sedan externt. Detta för att ge dem i den egna 

organisationen en chans i första hand. 3-5 kandidater väljs ut för en djupintervju som ofta görs 

med hjälp av en intern eller extern konsult. Vid urvalet tänker de bland annat på vem som 

skulle komplimentera ledningsgruppen. Den berörda chefen, till exempel, regionchefen i de 

fall en distriktschef ska anställas, lämnar ett förslag till verksledningen och håller en före-

dragning för inför dem där de berättar hur de rankat de olika kandidaterna och varför en viss 

person passar bättre än de andra. 

 

Många gånger vid chefsrekryteringar tar de även hjälp av en konsult. Denne lämnar ett om-

döme om kandidaterna och eventuellt gör de även ett test. Detta stäms sedan av gentemot le-

daridén. Vid vissa chefsanställningar får även personalrepresentanter vara med och lämna sina 

åsikter om kandidaterna till chefsposten. Som internkonsult gör Nils Rensfeldt ibland djupin-
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tervjuer. Vid dessa tillfällen tas stor hänsyn till vilka drivkrafter personen ifråga har, är denne 

mer specialist och vill lära sig mer om skogliga och biologiska frågor eller mer generalist som 

ser saker på en övergripande nivå och ser det roliga i att arbeta i ett kundperspektiv samt vik-

ten av att ha bra relationer med skogsägare och i arbetet med personalledningen. 

4.3.1 Rekrytering 

Skogsstyrelsen använder sig av tidsbegränsade chefsförordnanden. I normalfallet är avtalet på 

fem år men avtal kan skrivas på en kortare tid. När de fem åren har gått kan chefen välja att gå 

vidare eller att stanna kvar. Det ger även en möjlighet för ledningen att avveckla chefskapet 

om chefen inte når upp till förväntningarna. Detta skapar en flexibilitet som ger cheferna möj-

ligheten att gå tillbaka för att arbeta som specialist och överlämna chefspositionen till någon 

med större intresse för personalarbete och mindre intresse för sakfrågorna. 

 

Sedan 1999 har Nils Rensfeldt från personalenheten tillsammans med en extern konsult drivit 

en utbildning i verksamhets- och ledarskapsutveckling. I detta så kallade action- learning pro-

gram är idén både att identifiera personer som kan bli bra chefer samt personer som kan agera 

projektledare. Detta beror på att som ledare i en platt organisation generellt arbetar i projekt-

form. Utbildningen pågår under sju till nio månader där de träffas under tredagars pass. Varje 

pass behandlar olika teman. Dessa har bland annat varit; individen i centrum samt kommuni-

kation och förändring. Utbildningens syfte är att skapa aktiviteter som genererar och tränar 

personer att leda både sig själva och andra. Det handlar även om att lära sig att arbeta konsul-

tativt, det vill säga att ge medarbetarna det stöd och den trygghet de behöver för att själva 

kunna fatta beslut. Detta passar dagens organisation väldigt bra då medarbetarna besitter spe-

cialkompetensen och cheferna får en tydligare chefsroll. 

4.4 Ledaridén 

Runt 2001/2002 hade Skogsstyrelsen ett omfattande rådslagsarbete. Under detta försökte de 

att fånga själen i vilka de var och varför de fanns till. Arbetet resulterade i dagens vision; 

”Skog till nytta för alla”. Utifrån samma material började sedan arbetet med att ta fram en 

verksamhetsidé. Denna fick dock inget genomslag utan istället gjordes ett omtag efter att den 

nuvarande verksledningen bildats med generaldirektör Göran Enander och överdirektör Hå-

kan Wirtén. Dessa arbetade tillsammans med ledningsgruppen fram den verksamhetsidé som 

finns idag (Se bilaga 2). Vid denna tidpunkt fanns inga tankar på att upprätta en ledaridé eller 

personalidé, utan dessa växte automatiskt fram då organisationen förändrades. De två senare 
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idéerna skapades i stort sett jämsides även om personalidén (se bilaga 2) hade ett litet för-

språng. Denna inser överdirektören blev en ledningsprodukt och förankringen lyckades inte. 

Under arbetet med ledningsidén hann de dock besinna sig lite och även om ledningen var dri-

vande även i denna samarbetade de med facket och personalen. Överdirektören tycker att re-

sultatet blev rätt bra och att det egentligen blev rätt att personalidén blev en ledningsprodukt 

samtidigt som personalen och facket hjälpte till med ledaridén. Detta var ganska naturligt; att 

ledningen berättar vilken typ av personal de vill ha i organisationen samtidigt som personalen 

definierar vilken typ av chefer de vill ha.  

   

Arbetet med ledaridén började med en lång bruttolista innehållande olika formuleringar som 

skickades ut till facken och regionledningarna som gav sina synpunkter och berättade vad de 

ansåg vara prioritet. Arbetet fortsatte genom att skriva om, banta, förtydliga, vässa språket, 

banta, förtydliga, vässa tills dess att alla parter var nöjda. Det färdiga resultatet innehåller sex 

punkter som beskriver skogsstyrelsens chefer (Skogsstyrelsen, 2008a): 

 

• Våra ledare har en helhetssyn och verkar i ett brett samhällsperspektiv. 

• Våra ledare omsätter vision och verksamhetsidé genom att prioritera, sätta mål, 

följa upp och återkoppla. 

• Våra ledare ser till varje medarbetares förutsättningar och anpassar sitt ledarskap 

efter dessa. 

• Våra ledare stödjer, inspirerar och utvecklar medarbetarna och arbetslaget. 

• Våra ledare är goda lyssnare och tar tag i konflikter. 

• Våra ledare ger sig tid att vara ledare och reflekterar över sitt ledarskap. 

 

Ledaridén har förts ut i organisationen genom enklare transportvägar såsom intranätet, upp-

tryckta broschyrer och tryckt på en av de första sidorna i den årliga kalender som varje med-

arbetare får. Alla chefer fick i uppdrag att informera sina medarbetare om idéerna och överdi-

rektören brukar dessutom rekommendera cheferna och kollegorna att ta med sig ledaridén på 

PU- samtal som utvärderingsunderlag. 

 

Ingen samlad utvärdering har utförts men ledningen ser den medarbetarenkät som de anställda 

fyller i varje år som en uppföljning. Medarbetarenkäten består av frågor inom olika ämneska-
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tegorier, såsom chefernas arbete och arbetsmiljön. Denna får varje medarbetare inom Skogs-

styrelsen besvara och lämna sina åsikter. 

 

I nästa avsnitt kommer synen på ledaridén och chefens roll i organisationen att beskrivas ut-

ifrån olika synvinklar i organisationen; ledningen och personalenhetens, chefernas samt med-

arbetarnas. 

4.4.1 Ledningen och personalenhetens syn på ledaridén 

Personalhandläggaren är full av beundran för ledningen som har drivit chefsförsörjningsfrå-

gorna konsekvent samt satt upp mål för en breddning av kompetensbasen och en ökning av 

kvinnliga chefer. Resultat inte kan uppnås i denna typ av förändringar om ledningen inte en-

gagerar sig. Visar ledningen intresse och ifrågasätter vissa frågor skapas ett tryck i organisa-

tionen att något faktiskt görs inom dessa områden. Detta innebär att om de anser att någon 

fråga är viktig måste de även efterfråga resultat för att något ska hända; ”You have got to walk 

the talk” (Personalhandläggaren, 2008). Personalhandläggaren tillägger att de får det beteende 

de efterfrågar. Det kommer dock upp kritik ibland om varför det ska vara så mycket fokus på 

chefer och om medarbetarna inte längre är värda någonting. Detta är självklart inte sanningen, 

men berättar om undersökningar som gjorts i tjänstemannaorganisationer, där arbetsmiljön 

inte är speciellt fysiskt riskabel, som visar att ledarskapet betyder jättemycket i denna typ av 

organisation. 

 

Både överdirektören och personalhandläggaren tycker att ledaridén har blivit mottagen på ett 

bra sätt i organisationen. Detta tror de beror på att idéns innehåll stämmer överens med med-

arbetarnas syn på chefsrollen och att de flesta ändå accepterar svårigheten för cheferna att 

vara specialist samtidigt som de är en bra ledare. Det finns dock de som ”både vill ha kakan 

och äta den” och överdirektören anser vidare att det är en självklarhet om cheferna har lite 

kännedom om ämnet, speciellt på distriktsnivå men att de i första hand vill ha bra chefer.  

4.4.2 Chefernas syn på ledaridén 

Regionchefen och distriktschefen i Göteborg tror att ledningen vill uppnå en ny fas med le-

darskapet lämna det traditionella, där personer gick ifrån att vara jägmästare till att vara chef, 

till ett modernt ledarskap. Ledaridén anser cheferna vara bra och den beskriver de delar som 

de anser vara ledarskap, inte minst punkten som belyser vikten av att lyssna på sina medarbe-

tare. En ledaridé klargör dessutom förväntningarna men ledningen bör även fundera på hur 
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detta ska uppnås. Distriktscheferna vittnar om svårigheten att uppnå denna. Detta beror delvis 

på den administration som måste göras, vilket gör att känslan av att kontakten med medarbe-

tarna inte hinns med. Detta menar den ene distriktschefen ger konstant dåligt samvete. Jobbar 

de mycket med administrationen får de dåligt samvete för att de inte hinner ägna tid åt perso-

nalen samtidigt som om tiden istället läggs personalen hamnar de efter i arbetet med det ad-

ministrativa. Dessutom är det extra mycket i dagens läge då alla försöker hitta tillrätta i den 

nya organisationen. De anser dock att det är bra målsättningar att arbeta mot.   

 

Ledaridén har diskuterats en del men den ene distriktschefen ser vikten av att idén fortsätter 

att diskuteras och utvecklas. Arbetet med ledaridén har setts i ledarskapsutbildningar inom 

organisationen. Dessutom görs satsningar på distriktschefernas renodlade chefskap, vilket de 

fortfarande arbetar med. Dessa utbildningar handlar bland annat om personlig utveckling och 

att lära sig självinsikt. Regionchefen anser inte att något speciellt gjorts för att sprida informa-

tionen om ledaridén till sina medarbetare men säger att det på något vis ändå genomsyrar vis-

sa delar, såsom verksamhetsplanen och uppföljningen av ledarskapet, och uppkommer där-

med i olika sammanhang. Distriktschefen i Skaraborg däremot berättar om hur de tagit upp 

organisationens olika idéer på PU-möten och dylikt men anser att det förmodligen är dags att 

plocka fram dem igen. Den medarbetarenkät som görs varje år ger cheferna en uppdatering 

om läget i organisationen. De kan inte lägga ifrån sig ledaridén och tro att den är uppnådd. 

Distriktscheferna anser att det bästa sättet att arbeta med ledaridén är att följa den så gott det 

går, då medarbetarna inte bryr sig om det egentliga arbetet utan det är mer som arbetet myn-

nar ut i, det vill säga resultatet, som är det intressanta.  

 

Både regionchefen och distriktschefen i Göteborg vittnar om svårigheten att komma in i orga-

nisationen med sina många traditioner och, som alla organisationer har, sitt eget språk som är 

svårt att förstå när de kommer in som nya personer utan den skogliga kompetensen. En di-

striktschef anser dock att de ”får gå på pumpen några gånger och sen rycka upp sig”. När Re-

gionchefen anställdes märktes inte av någon avundsamhet eller liknande utan kände sig bra 

bemött i organisationen. Inte heller Distriktschefen i Göteborg kände av något direkt motstånd 

förutom att de som arbetade där gärna ville testa vad dennes egentligen kunde om skog och 

dylikt. Detta försvann dock ganska snart efter att medarbetarna förstått att detta inte var ett 

ämne denne var speciellt insatt inom. Det finns en förståelse från medarbetarna gällande var-

för organisationen anställer chefer som ska vara chefer. Även om ingen har sagt något rent ut 
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tror regionchefen ändock att det fortfarande är många utanför organisationen, såsom skogs-

ägare, som funderar på vad de egentligen gör där eftersom de inte kan något om skog.  

4.4.3 Medarbetarnas syn på ledaridén 

Två av medarbetarna vet om att de sett ledaridén tidigare även om de inte kan säga exakt vad 

som står i den. De övriga medarbetarna visste inte att ledaridén fanns även om de kände igen 

det som stod i den när de läste den. Ett par av dem kommer ihåg att bland annat regionchefen 

har gått igenom idéerna, visionen och så vidare under någon av de sammankomster de haft. 

De anser alla att den verkar vettig och tycker det som står i den är bra men tre av dem tilläg-

ger att det ibland kan vara svårt att veta vad all fin text kommer att innebära i verkligheten 

annars blir det lätt en massa floskler. Flera av medarbetarna anser också att det kan vara svårt 

för cheferna att leva upp till detta och en påpekar vikten av att avsätta tid för att reflektera 

över de olika delarna även om denna är svår att finna.  

 

Medarbetarna vet inte heller något om införandet av den. Några av dem anser dock att 

chefskapet har blivit sämre sedan omorganisationen gjordes för cirka två år sedan. Belast-

ningen på cheferna anser de har ökat och de anser att ju större distrikten blir desto mindre 

närvarande blir cheferna. Detta gör att cheferna inte hinner reflektera över sitt arbete och över 

de delar som tas upp i ledaridén. En av dem säger dessutom att denne har hört att de har pratat 

om att förbättra saker och ting men att det sedan inte händer någonting.  

Vissa av medarbetarna kopplar ihop ledaridén med medarbetarenkäten, men kan inte säga på 

vilket sätt de är ihopkopplade. 

4.5 Chefens roll 

Synen på chefens roll kan skilja sig mellan de olika nivåerna i organisationen och även mellan 

personer på samma nivå. Därför kommer det i detta avsnitt återges vad personer på varje nivå 

anser vara chefens roll. 

4.5.1 Ledningens och personalenhetens syn på chefens roll 

I ett gammalt häfte från 1988 med Skogsstyrelsens personalpolitik handlar ett avsnitt om le-

darskapet i organisationen. Denna var framtagen av den dåvarande generaldirektören Björn 

Hägglund. Redan då var de inne på att chefskapet skulle handla om hantering av mål- och 

verksamhetsstyrning. Det var även Björn Hägglund som påbörjade arbetet med att minska 
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antalet Skogsvårdsstyrelser och distrikt. Efter det fortsatte Maria Norrfalk med nya strukturel-

la förändringar och efter det tog Göran Enander över för att utveckla detta arbete ännu mer. 

 

Det överdirektören anser vara viktigast i rollen som ledare är att ha helhetssynen. En chef i 

dagens organisation kan inte se på små detaljer utan måste inrikta sig på vad som är bäst för 

hela organisationen. Det viktiga i dagens organisation är att förstå deras verksamhet så att 

cheferna kan sätta upp de mål som behövs för att få en effektiv organisation. Det är även vik-

tigt att cheferna kan få sina medarbetare att växa och utvecklas. Chefens arbetsuppgifter hand-

lar idag om en mängd administration och att skapa en god stämning på arbetsplatsen. Dessut-

om är det viktigt att ge medarbetarna en kompassriktning som visar åt vilket håll de ska arbe-

ta.  

 

Nils tycker sig ha sett en stor förändring i ledarrollen. De arbetar mycket mer med att bredda 

kompetenserna idag och vid anställningarna av nya chefer tas stor hänsyn till personligheten 

samt att de drivs av, och tycker att det är roligt att jobba med verksamhets- och personalfrå-

gor. Nils trycker på att människor är ju sällan antingen specialist eller generalist utan alla har 

lite av båda delarna i sig och att bara för att en person är mycket sakkunnig innebär detta inte 

att denne skulle vara en dålig chef. Det är en stor fördel att vara kunnig inom det område som 

ska ledas men att det är viktigt att tycka att de organisatoriska, verksamhets-, och personalfrå-

gorna är roliga och intressanta att arbeta med. Idag går det inte att sitta på en chefspost och tro 

att större delen av arbetstiden kommer att gå till att prata med skogsägare eftersom många 

administrativa uppgifter då istället kommer att bli försummade. En annan del i dagens chefs-

arbete är hanteringen av det dubbla representantskapet, det vill säga att de sitter i en lednings-

grupp och måste både representera sitt eget distrikt samtidigt som de representerar arbetsgiva-

ren. 

4.5.2 Chefernas syn på sin egen roll 

I dagens organisation har cheferna lite av en administrativ roll. Distriktscheferna anser att de 

saknar tid som de skulle vilja lägga på sina medarbetare. Bo berättar att deras roll inte är att 

utöva skogspolitiken utan att se till att andra gör det på ett bra sätt och att de mår bra samtidigt 

som de utför arbetet. Som distriktschef kommer dock kraven både uppifrån och nerifrån i or-

ganisationen. Detta gör att det ibland blir tuff men Anders anser ändå att det är ett roligt arbe-

te även om det inte alltid är bekvämt. Vissa saker är jobbigare såsom uppsägningar samtidigt 
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finns det andra saker som gör att chefsrollen förblir rolig. Detta innefattar bland annat att lösa 

uppgifter tillsammans med medarbetarna och vara med och påverka i ledningsgruppen. Som 

distriktschef har de en viktig roll på grund av att det är på distrikten som allt som beslutas 

högst upp i organisationen ska förverkligas. Distriktschefen i Göteborg ser det som en fördel 

att inte ha den skogliga kompetensen i chefsrollen så som den ser ut idag. Detta beror på käns-

lan av att kunna koncentrera sig på andra frågor än de som handlar om skog. En del chefer 

som är kvar från den gamla organisationen och har den skogliga kunskapen gärna både sitter i 

chefsrollen samtidigt som de vill vara ute i skogen. Det är dock en omöjlighet som organisa-

tionen ser ut i dag, vilket också har lett till att det finns de som har gått in i väggen. De krav 

som distriktscheferna känner från medarbetarna är att de ska finnas tillgängliga, att de ska 

finnas på plats. Samtidigt ska de vara en bra representant för organisationen både utåt och 

internt. Att föra med sig åsikter uppåt till ledningsgruppen och information neråt till distrikten 

är också viktigt. De tycker att detta är rimliga krav men anser att de är svåra att nå upp till i 

dagsläget.  

  

Distriktscheferna anser att regionchefens roll är att föra med sig beslut från den nationella 

ledningsgruppen ner till dem så att de vet vad som ska prioriteras samtidigt ska de föra med 

sig information från distrikten uppåt i organisationen. De har även en viktig uppgift i att se till 

att ledningsgrupperna ute i landet fungerar. Anders och Bo menar att utan en fungerande led-

ningsgrupp som inte är handlingskraftig är det förödande inte bara för ledningen utan även för 

distrikten.  Regionchefen bör även fungera som ett bollplank och vara ett stöd till distriktsche-

ferna. Regionchefens roll idag ses som lite kontrollerande, även om detta inte är något de öns-

kar att den skulle vara. Regionchef anser att medarbetarna kan ha en luddig uppfattning på 

hennes roll. Ibland ställs orimliga krav på att tillgänglighet och att de ska vara ute och prata 

med dem på distrikten hela tiden samt vara deras språkrör uppåt och hävda deras intressen. 

Detta anses dock inte höra till hennes uppgifter. Distriktscheferna anses däremot ha samma 

uppfattning av rollen som denne har och som deras närmaste chef hjälps de åt att uppnå de 

uppsatta målen. Som deras närmaste chef ska regionchefen även ge distriktscheferna möjlig-

heten att göra ett bra jobb genom att vara lyhörd och ge coachning. 

 

Regionchefen anser att på den nivån som denne arbetar, vilken kan jämföras med en mellan-

chefsroll, behövs ingen detaljkunskap inom ämnet. Deras arbete är att driva verksamheten och 

se till att det som ska genomföras blir genomfört, det vill säga att de inte ska pyssla med några 
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små detaljer. Svårigheterna med att komma in som en chef utan skoglig kompetens var förvir-

ringen som uppstod innan förståelsen för vad de pratade om började komma och då kunde 

sättas i sitt sammanhang. Detta på grund av alla de fackuttryck som används. Distriktschefen i 

Göteborg känner att det är en fördel att ha en chef som inte heller har den skogliga kompeten-

sen men tillägger att denne även kunde ha varit skoglig, allting beror självklart på personen 

ifrågas personlighet. Det kan vara viktigt att i början märka att det finns andra som inte förstår 

alla fackbegrepp som förekommer. De fördelar som finns med att inte ha den skogliga bak-

grunden anser regionchefen vara att koncentrationen kan läggas på de övergripande frågorna 

istället för att göra dykningar ner på detaljnivå. Vid de frågor som behöver detaljkunskap kan 

de vända sig till och förlita sig på sina medarbetare och därigenom sköter alla det arbete de är 

bäst på. 

 

Regionchefen kan bara se fördelar med det ett modernt ledarskap där cheferna ska ägna sig åt 

att leda verksamheten och personalen. Det kan dock vara svårt att uppnå detta. För detta krävs 

”ett kallt huvud, ett varmt hjärta och is i magen”. Fördelarna med en chef utan skoglig utbild-

ning är att dessa chefer kan se verksamheten ur andra ögon och föra in arbetssätt från andra 

organisationer in i Skogsstyrelsen. Andra fördelar är att i och med att organisationen har den 

struktur den har idag så blir ledarskapsfrågorna betydligt mer viktiga och mer övergripande än 

vad de varit innan. Nackdelarna är samtidigt att de inte har den skogliga utbildningen då det 

kan göra det lite svårt att komma in i diskussioner i ledningsgrupperna samt kommunikatio-

nen utåt till skogsägare. Även om det kan bli svårare med kommunikationen ut till skogsägare 

kan istället kommunikationen ut till och förståelsen för allmänheten som inte har någon skog-

lig utbildning bli bättre. 

4.5.3 Medarbetarnas syn på chefens roll 

I stort sett alla anser att det är bra att chefen har någon typ av skoglig kunskap framförallt på 

distriktsnivå men att personligheten och sättet de axlar sin ledarroll ändå är viktigare. Chefens 

förmåga att överblicka verksamheten och dess förmåga att göra prioriteringar är ändå det 

många av dem anser vara det viktigaste. En av medarbetarna anser dock att som chefsrollen 

ser ut i dag är det förmodligen en fördel att inte ha den skogliga utbildningen i grunden.  En 

chef som har en skoglig bakgrund behöver inte vara en sämre chef utan detta är beroende på 

vilka personliga egenskaper de har. Vissa är mer ledare och andra är mer chef, de flesta är 
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chefer som håller i det administrativa och personalfrågor men saknar ledarskapet med enga-

gemang i och motivering av personalen. 

 

Fördelen med en chef som har den skogliga bakgrunden är att denne snabbt förstår, både teo-

retiskt och ofta även praktiskt, innebörden av det som diskuteras. Detta blir till en nackdel för 

en chef utan den skogliga kunskapen som skulle behöva få mer förklarat för sig. En chef med 

en skoglig bakgrund är oftast inriktad åt något håll och har därför sin åsikt om hur skogen ska 

skötas och kan ha låst sig i ett tankesätt. Fördelen för en chef utan den traditionella bakgrun-

den är att denne inte är färgad och kan se organisationen med nya ögon. Detta kan göra att 

denne får en annan helhetsbild och därför kan ifrågasätta mer av det som görs i organisationen 

idag. Detta får förmodligen den följden att de kan göra andra prioriteringar än vad den skogli-

ga chefen gör.  

 

De anser att distriktschefens roll är att sköta och leda distrikten. Mycket handlar om personal- 

och ekonomiansvar.  Det är även viktigt att de förmedlar de budskap som kommer uppifrån 

och att de kan argumentera för dessa. Idag vänder sig flera av medarbetarna sig till den ställ-

företrädande chefen istället för till distriktschefen på grund av att de anser att distriktschefen 

inte har tiden att svara på frågor. Detta innebär att personalansvaret blir väldigt ytligt. En del 

av medarbetarna nämner vikten av att skapa en bra arbetsmiljö då detta kan få ut det bästa av 

varje medarbetare. De tycker att det är viktigt att stötta medarbetarna. Risken med att inte ge 

personalen tillräckligt med tid och stöd är att cheferna förlorar i förtroendekapital. En av med-

arbetarna anser dock att distriktscheferna är så pass överhopade med arbete i dagens läge att 

de inte får chansen att lägga den tid de vill på personalen och deras behov.  

 

Regionchefens roll tror de är att sköta regionernas gemensamma delar samt att hjälpa till med 

prioriteringar, målsättningar och dylikt. Det är viktigt att de kommunicerar ut de beslut som 

fattas i ledningsgruppen neråt i organisationen och givetvis ska de även föra vidare det som 

händer på distrikten uppåt i organisationen. Det är även viktigt för dem leda och stötta di-

striktscheferna, då de har en väldigt utsatt roll i dagsläget. 

 

Några av medarbetarna tar även upp rollen som ställföreträdande chef och vad den egentligen 

innebär. Det verkar inte vara någon som egentligen vet vad deras roll är, och vad de ska göra. 

En av dem funderar även på hur mycket chef den ställföreträdande ska vara då det ändå är 
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distriktschefen som har det yttersta ansvaret. Om arbetet delas mellan dem, är det fortfarande 

distriktschefen som har det yttersta ansvaret då? 
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5. Analys  

I detta kapitel kommer det empiriska materialet att analyseras med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Till en början kommer chefernas roll i Skogsstyrelsen att beskrivas och jämfö-

ras med Mintzbergs (1973) tio chefsroller. Detta för att visa hur deras roll ser ut idag. Däref-

ter kommer Skogsstyrelsen som professionsbyråkrati att beskrivas för att påvisa att de tillhör 

denna grupp av organisationer och se hur de handlar vid en förändring av chefsrollen. Där-

efter analyseras det förändringsarbete som Skogsstyrelsen har gjort i och med införandet av 

ledaridén samt hur chefsrollen och medarbetarna påverkas av förändringen. Dessutom kom-

mer en utvärdering att göras gällande förankringen av ledaridén – har de lyckats med detta 

eller är det som i många andra fall endast finns en lös koppling mellan idé och organisation?  

5.1 Chefens roll i Skogsstyrelsen 

Enligt Iseskog (2001) kommer förväntningarna på en chef ifrån flera olika håll. Detta märks 

tydligt i Skogsstyrelsen där förväntningar både kommer inifrån organisationen från medarbe-

tare, ledning och andra chefer samt utifrån från externa parter såsom skogsägare, vilket gör att 

cheferna hamnar i en situation där de ska försöka tillfredsställa alla. Cheferna själva berättar 

om hur de tror skogsägarna ser på dem och på de förväntningar som kommer från ledning och 

personal. De känner dåligt samvete när de inte kan agera enligt personalens förväntningar då 

de administrativa uppgifter de får från ledningen tar upp den större delen av deras arbetstid, 

vilket gör att en mindre del tillägnas medarbetarna och deras uppgifter.  

 

Chefernas roll inom Skogsstyrelsens kommer att beskrivas utifrån Mintzbergs (1973) be-

skrivning av tio olika chefsroller: 

5.1.1 Interpersonella roller 

Av de interpersonella rollerna beskriver distriktschefen i Göteborg deras roll som galjonsfigur 

i organisationen. Detta kan ses genom att de utåt sett representerar företaget vilket innebär att 

de bland annat följer med och hälsar på skogsägare. Eftersom denne tillsammans med ett fåtal 

andra chefer inom organisationen inte har den skogliga kunskapen blir de presenterade som 

chefer men lämnar sedan över till sina medarbetare att sköta den skogliga delen av arbetet. 

Som Mintzberg (1973) säger kan detta kan tyckas som en simpel uppgift men som ändock 

måste utföras.  
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I de rekryteringar som görs i dagens organisation söker Skogsstyrelsen efter karismatiska che-

fer med ledaregenskaper. Dessa kan använda dessa anlag i sin roll som anförare för att leda 

personalen mot en effektiv organisation. Chefer som fått sin tjänst tidigare, mer för sin skog-

liga expertis, har istället hjälp av den makt som chefspositionen innebär för att leda persona-

len (Mintzberg, 1973). Det verkar dock som om alla chefer inom Skogsstyrelsen delvis fått 

sin tjänst på grund av den personlighet de besitter och inte bara för att de varit den som varit 

bäst inom verksamhetsområdet.  

 

Att cheferna inom Skogsstyrelsen är förbindelseleder (Mintzberg, 1973) råder inget tvivel om. 

De sitter som spindeln i nätet mellan ledning, medarbetare, externa parter, chefer inom samma 

region och andra regioner. De har någon slags relation med flera av dessa parter men de som 

är starkast är förmodligen de med andra chefer inom regionen, då de sitter i regionledningen 

tillsammans. Detta ger dem chansen att hjälpa varandra i frågor som uppkommer i arbetet. En 

annan viktig relation är de med medarbetarna vilka är viktiga för att få ett fungerande opera-

tivt arbete.  

5.1.2 Informationsroller 

Av Mintzbergs (1973) informationsroller är de mest tydliga rollerna som övervakare och in-

formationsförmedlare. Chefen fångar upp information både uppifrån och nedifrån organisa-

tionen. Denna sprides sedan vidare åt det andra hållet, det vill säga kommer informationen 

uppifrån ledningen sprids denna vidare ner till medarbetarna för att även de får veta vad som 

gäller och på samma sätt sprids information åt det andra hållet. I denna fråga finns vissa mot-

sägelser i respondenternas svar där regionchefen anser att det inte är hennes jobb att föra upp 

medarbetarnas åsikter och hävda deras intressen medan flera av de andra cheferna menar att 

det är en del av deras jobb, att få distriktens åsikter att bli förda uppåt i organisationen samti-

digt som de för ner verksledningens och regionledningarnas beslut till distrikten. Den tredje 

informationsrollen, rollen som talesman (Mintzberg, 1973) känns inte som något som chefer-

na på de lägre nivåerna tar en stor del av utan det är mer en roll för verksledningen som förser 

externa parter med information gällande organisationens utseende och styrning. Alla chefer 

har dock ett ansvar att agera som goda förebilder för organisationen. 

5.1.3 Beslutsroller 

Den sista gruppen av Mintzbergs (1973) roller, som handlar om beslutstagande, känns roller-

na som entreprenör och fördelare som verksledningens och eventuellt andra högre chefers 
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roll. De operativa cheferna tar del av de beslut som fattas på de högre nivåerna och sätter des-

sa planer i rullning med hjälp av dem som arbetar på operativ nivå. De operativa cheferna 

känner dock att de kan vara med och påverka i och med regionernas ledningsgrupper. De be-

stämmer över distriktens resursfördelning, och kan på detta sätt påverka distriktets riktning. 

På den övergripande nivån har de dock inte samma möjlighet att påverka. Om det exempelvis 

sker en förändring, som till exempel införandet av ledaridén är det ledningen som fattar detta 

beslutet om denna samtidigt som de sedan övervakar själva förändringsarbetet.  

 

De operativa cheferna, det vill säga distriktscheferna, känner själva att de får agera krishante-

rare (Mintzberg, 1973). Om något oförutsett eller en kris uppkommer är det de som måste 

hantera denna för att medarbetarnas arbete ska kunna skötas på ett så bra och ostört sätt som 

möjligt. Ett exempel på detta är om en kund skulle krångla får de som chefer gå in och ta dis-

kussionen med denne medan medarbetaren kan fortsätta sköta sitt arbete. Cheferna har befo-

genheten att fatta beslut som blir bindande för organisationen. De är dock bundna att göra 

detta inom de lagar, regler och bestämmelser som finns och som myndigheten måste följa. 

5.2 Skogsstyrelsen – en Professionsbyråkrati 

Att Skogsstyrelsen är en professionsbyråkrati råder inga tvivel om. Medarbetarna inom orga-

nisationen arbetar relativt självständigt med sina uppgifter och är oftast en av de få som har 

kunskapen och informationen att lösa många av de problem som uppstår. De har i grunden en 

standardutbildning som fås genom en högskola eller ett universitet men de arbetar alla på sitt 

sätt och löser problemen på det sätt som de anser vara lämpligt. Detta visar att grunden i arbe-

tet är standardiserat men genom att varje medarbetare använder sin kunskap för att ta beslut 

gör att lösningarna sällan blir exakt desamma. Eftersom varje problem dessutom existerar i 

olika sammanhang gör att beslut måste tas med hänsyn till problemets kontext. Arbetsuppgif-

ternas kontextberoende gör det svårt att planera och standardisera dem.  

 

De två grundläggande uppgifterna; kategorisera och genomföra, som Mintzberg (1993) be-

skriver, kan ses genom att varje kund blir hänvisad till den medarbetare som är insatt i det 

ämne som frågan behandlar vilken sedan får uppdraget att lösa detta problem.  
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5.3 Förändringsarbete 

Skogsstyrelsen genomgår rätt ofta större förändringar. Enligt Alvesson och Sveningsson 

(2007) kan detta bero på att nya personer hamnar på nyckelpositioner. I Skogsstyrelsens fall 

byts generaldirektören ut med jämna mellanrum. Varje ny generaldirektör kommer in i orga-

nisationen med olika bakgrunder och olika kunskap. De har alla olika syn på vad som är en 

effektiv och fungerande organisation. Detta gör att de alla vill göra förändringar och imple-

menterar därför sina idéer bland annat för att göra ett avtryck i organisationen. Då Skogssty-

relsen är en myndighet och inte har några konkurrenter inom sitt verksamhetsområde efter-

strävar heller inte någon lönsamhet, det vill säga att verksamheten ska resultera i ett nollresul-

tat. Inom uppdragsverksamheten finns dock konkurrenter då även privata företag har möjlig-

heten att utföra liknade tjänster. Detta gör att de måste arbeta för att få en platt och effektiv 

organisation och kunna erbjuda dessa tjänster till ett konkurrensmässigt pris. Personalhand-

läggaren förklarade vikten av ett bra ledarskap i tjänsteorganisationer för att få dessa effekti-

va. Detta innebär att skogsstyrelsen måste anpassa organisationen samtidigt som chefsrollen 

för att få vad de anser vara en effektiv organisation.    

5.3.1 Förändringsprocessen 

Ledaridén skapades då Skogsstyrelsens ledning kände att ett behov att definiera vilka de är 

hade vuxit fram. Den påverkade visserligen hela organisationen men få av medarbetarna har 

uppmärksammat den. En orsak till detta kan vara att den följde den befintliga kulturen när den 

implementerades vilket ledde till att den blev diskret och knappt märkbar, det vill säga att den 

ledaridé som skrevs egentligen bara var nedskrivna definitioner på hur ledarskapet i organisa-

tionen var och hur de ville att det skulle vara i fortsättningen. Denna kan ändock ha fram-

bringats för att skapa legitimitet (Meyer och Rowan, 1977). 

 

 I den första delen av förändringsprocessen som kallas upptining bör först och främst förståel-

se för behovet att förändra skapas (Mintzberg, 1993). I Skogsstyrelsens fall handlar det här 

om att skapa förståelse för varför ledaridén skapats. Detta har de gjort och många, däribland 

ledningen, kände att det fanns ett behov att definiera den roll cheferna i organisationen hade 

och borde ha i framtiden. Genom de intervjuer som gjorts och den ledaridé som skapats syns 

tydligt att både ledningen och personalen vill uppnå ett ledarskap. Detta syns även i de rekry-

teringar som verkställts under de senaste åren där den skogliga kunskapen inte har varit det 

väsentligaste motivet till anställningen. Istället har de personliga egenskaper som personerna 
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besuttit varit framträdande. Alla respondenterna anser dock att det mest positiva är om chefen 

innehar både den skogliga kunskapen samtidigt som de är bra ledare.  

 

Ledningen har varit starkt drivande i skapandet och införandet av ledaridén och arbetar aktivt 

med frågor gällande cheferna och deras arbete; bland annat är de mycket aktiva i rekrytering-

en av chefer. Ledningen kan därför ses som det ledande teamet i denna förändring. De besitter 

tillsammans anseendet, befogenheterna och möjligheterna att genomföra förändringen vilket 

Mintzberg (1993) anser vara viktigt för att en förändring ska kunna genomföras. Själva ledar-

idén som skapades kan sedan ses som en vision som berättar vad de vill att cheferna ska upp-

nå när de arbetar i organisationen. Denna har sedan spridits (Mintzberg, 1993) genom diverse 

vägar; däribland genom tryckta blanketter, intranätet, den årliga kalendern och de operativa 

cheferna, neråt i organisationen. Dessa vägar tror ledningen att ledaridén ska nå dem på den 

operativa nivån. Detta verkar dock inte stämma fullt ut. Alla chefer har sett ledaridén och vet 

vad den i stora drag innebär. Medarbetarna verkar även de sett den. De vet dock inte om att 

det var denna och inte heller vad innehållet i den är. Vad detta kan bero på är svårt att säga. 

En anledning kan dock vara att dessa vägar även leder ner all annan information och vid för 

mycket information tenderar medarbetarna endast ögna igenom den utan att egentligen notera 

vad det handlar om. Ett annat alternativ är att de faktiskt noterat ledaridén just när den kom 

men sedan inte fått några förklaringar gällande hur de kan användas eller vilken nytta de har 

av att denna skapades.  

 

I själva införandefasen menar ledningen att de skapat handling på bred front (Mintzberg, 

1993) genom att exempelvis varje distriktschef tog upp de olika idéer som skapats för sina 

medarbetare. Problemet här är att få tycks ha uppmärksammat att dessa tagits upp av chefer-

na. Detta kan bero på att detta skedde för flera år sedan och kan ha glömts bort sedan dess 

eller att cheferna faktiskt inte har tagit upp dem. En av de operativa cheferna vet med sig att 

denne har tagit upp idéerna medan den andra är ny och inte var med under införandet. Enligt 

cheferna genomsyrar dock ledaridén flera delar som arbetas med i organisationen, däribland 

verksamhetsplaner och dylikt. Att idéerna genomsyrar det operativa arbetet visar på ett fort-

satt arbete med att föra in ledaridén i organisationen. Frågan är dock om detta är så pass tyd-

ligt att medarbetarna lägger märke till att det faktiskt är delar av organisationens ledaridé som 

tas upp. Delvis har vissa gjort detta när de funderade över om de sett den någonstans. Några 
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av medarbetarna nämner att det finns delar i den årliga utvärderingen som handlar om ledar-

skapet. 

 

När det gäller den sista fasen i förändringsprocessen, att förankra (Mintzberg, 1993) ledaridén 

i den befintliga kulturen blir det en komplex fråga då ledaridén å ena sidan redan innan ska-

pandet verkar vara förankrad i kulturen och egentligen bara är ett sätt att definiera hur det 

befintliga tillståndet såg ut medan de å andra sidan arbetar med att få cheferna att agera ledar 

men utan att lyckas förankra det i organisationen. Detta kan komma av att ledningen har för-

ändrat sin syn på chefernas roll i organisationen vilket kommer att beskrivas i nästa avsnitt.  

5.3.2 Förändring av chefsrollen 

Ett problem med ledaridén är att sedan den infördes har en stor omorganisation skett där bland 

annat chefsrollen förändrades: I Skogsstyrelsens tidigare år fanns inte de operativa cheferna 

utan i stället fanns det ansvariga i varje distrikt vilka var experter och skulle kunna arbetet 

bäst av dem som arbetade. De hade tillgång till mest information och hade den största kun-

skapen genom högskoleutbildningar och kurser som de deltog i. Chefen i denna tid hade inte 

mycket ansvar eller befogenheter utan mycket ansvar låg hos ledningen att styra organisatio-

nen effektivt. Under denna tid agerade cheferna mer ledare och skulle guida sina medarbetare 

i organisationen. I dagens Skogsstyrelse agerar cheferna enligt Kotters (1999) och Iseskogs 

(2001) definition till större del ett chefskap än ett ledarskap. Detta tydliggörs bland annat ge-

nom de många administrativa uppgifter som chefen måste göra och genom det resultatansvar 

som idag har förts ut till varje distrikt, där de operativa cheferna själva måste se till att deras 

distrikt arbetar effektivt och inom den uppsatta budgeten. Det förtydligas även genom de sats-

ningar som görs på de nuvarande cheferna; dessa innehåller till stor del chefskap, exempelvis 

bokföring och budgetering, och desto mindre ledarskap.  

 

När det gäller förändringen av chefsrollen var denna planerad på centralt plan och förståelsen 

för denna är från medarbetarna sida är betydligt mindre än införandet av ledaridén som vuxit 

fram i organisationen. Detta kan bero på att det gamla ledarskapet, det som även ledarskaps-

idén beskriver var väl förankrat i kulturen medan denna nya syn på chefsrollen däremot inte 

stämmer överens med kulturen vilket kan göra att det tar längre tid och blir svårare för led-

ningen att implementera synen på den nya typen av chefer. Bristen på förståelse för föränd-

ringen av chefernas roller kan bero på att ingen har förklarat varför detta har gjorts och vilka 
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effekter detta får för organisationen i helhet samt för medarbetarna. Detta för att tydliggöra 

både positiva och negativa aspekter med förändringen så att medarbetarna är beredda på detta, 

både för att de ska hålla ut under den tid som det tar för en förändring i kulturen att få genom-

slag och för att det inte ska uppstå rolloklarheter under arbetets gång. Denna förändring inne-

bär följaktligen att ledningen istället för att arbeta med att reducera hot mot förändringens 

genomslag har byggt en struktur som motarbetar ledarskap och istället gynnar chefskap. 

5.3.3 Motstånd 

Child (2005) menar att det i varje förändring finns någon som förlorar på den. Skogsstyrelsens 

förändring av chefsrollen innebär att medarbetarna blir förlorarna, då det istället för det ledar-

skap de haft tidigare byts ut mot ett chefskap som de inte är lika bekväma med. Detta märks 

bland annat på att medarbetarna anser att ledarskapet har blivit betydligt sämre efter omorga-

nisationen och ingen ser det positiva med den nya typen av chefskap som infördes. Inga spe-

ciella motstånd från medarbetarnas sida har uppdagats, men en viss uppgivenhet har infunnit 

sig då cheferna inte hinner intressera sig för medarbetarna och deras arbete så pass mycket 

som både de och cheferna vill. Detta har inneburit att medarbetarna undviker att i första hand 

gå till cheferna med frågor utan vänder sig i stället till andra medarbetare som har kunskapen 

att svara eller till den ställföreträdande chefen. Cheferna är även dem förlorare i denna föränd-

ring, framför allt så länge som ledaridén och chefsrollen inte stämmer överens, det vill säga är 

löst kopplade till varandra. Detta märks i chefernas försök och vilja att engagera sig för med-

arbetarna men att detta endast leder till att de får dåligt samvete för att de misslyckas med 

uppgiften. Ledningen har alltså redan i upptiningsstadiet missat en viktig del; att få personalen 

att förstå varför en förändring av chefsrollen är nödvändig och vilka positiva effekter detta har 

för dem och organisationen i helhet. Att Skogsstyrelsen är en professionsbyråkrati hjälper inte 

medarbetarnas acceptans av den mer styrande typen av chefer då Mintzberg (1993) menar att 

medarbetare som tillhör den operativa professionen inte gillar att bli styrda utan bestämmer 

mycket hellre över sitt eget arbete och sina egna arbetsuppgifter. 
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6. Slutsats  

I detta avslutande kapitel kommer slutsatser att dras utifrån den analys som gjort. Dessa 

kommer att ge svar på problemformuleringen och uppfylla syftet med uppsatsen. Efter detta 

följer en kort epilog och förslag på framtida forskningsområden. 

6.1 Förändringen 

För att visa hur ledaridén har införts och om de lyckats med detta kommer slutsatsen till en 

början att delas upp i Kotters (1999) åtta faser. 

 

Skogsstyrelsen har lyckats skapa förståelse för ledaridén. Detta innebär att de klarat den första 

fasen och även den andra fasen har de genomfört på ett lyckat sätt. Utan ledningens stöd och 

medarbetarnas förståelse för ledaridén skulle den inte kunna få något genomslag i organisa-

tionen, vilket gör att Skogsstyrelsen har lyckats få det starkaste teamet en organisation kan få 

som leder förändringen. Dessa två faser klarade de utan problem men sedan började miss-

lyckandena. 

 

Ledaridén kan ses som visionen för den 

förändringen av chefsrollen de ville 

genomföra. Vilket gör att de lyckades med 

den delen av den tredje fasen men de har 

glömt en viktig detalj i arbetet; strategier-

na. Utan strategier famlar organisationens 

chefer i mörkret då de inte fått någon hjälp 

med eller förslag på hur de ska uppnå det 

ledarskap som ledningen eftersöker. 

 

Ledningen har spridit idén genom flera 

vägar men denna spridning har inte nått 

den operativa personalen på ett övertygan-

de sätt utan dessa är egentligen omedvetna 

om vad som krävs av organisationens che-

fer. Detta leder inte bara till att synen på 



 SLUTSATS 
 
 

 44 

ledarna inte kommer att förändras enligt ledaridén utan även att medarbetarna missar chansen 

att ställa de krav på cheferna som de har rätt till. Ledningens tro på de transportvägar via vilka 

ledaridén spridits är starkare än vad dessa vägar egentligen är. Genom dessa kommer dagligen 

massor av information vilken ögnas igenom men sedan faller i glömska. Större satsningar 

borde ha gjorts på de genomgångar som cheferna hade för att förklara på vilket sätt medarbe-

tarna kunde använda sig av ledaridén. 

 

Den handling som gjordes på bred front med alla chefer som skulle informera om de organisa-

tionens olika idéer har inte heller gett resultat. Detta beror sannolikt på att dessa endast blev 

visade en gång för medarbetarna för att sedan läggas åt sidan. Inget ytterligare arbete har 

gjorts för att föra fram idéerna vilket självklart gör att de glöms när åren går. En annan anled-

ning till att detta misslyckande är sannolikt att cheferna inte är säkra på hur arbetet med ledar-

idén ska se ut vilket gör att de inte är rätt personer att förespråka denna då de inte kan ge en 

hel bild av hur ledaridén kan användas av medarbetarna och hur denna är positiv för dessa. 

 

Inga exempel på chefer som lyckats har tagits fram och visats för medarbetarna. Detta har lett 

till att de anser att ledaridén endast är vackra ord på ett papper som inte egentligen betyder 

något utan bara har skrivits för att läggas i en låda och samla damm. Detta verkar vara en ty-

pisk händelse inom Skogsstyrelsen där i stort sett allt som görs ska skrivas ner och arkiveras 

för att kunna tas fram om det finns behov av detta.  

 

Ledningen har istället för att reducera hot mot ledaridén lyckats skapa en organisationsstruk-

tur som motarbetar ett ledarskap inom organisationen. Dagens struktur kräver chefer som age-

rar mer chefskap än ledarskap. Denna lös- koppling har lett till stora rolloklarheter. Varken 

cheferna eller medarbetarna verkar veta vad som är chefernas och framförallt de ställföreträ-

dande chefernas egentliga roller i organisationen. Detta är inte konstigt då ledningen föresprå-

kar ett ledarskap samtidigt som de bygger en organisation som talar för chefskap. Detta är 

med stor sannolikhet det som lett till att cheferna känner sig otillräckliga när de utför sitt arbe-

te och till varför det finns ett missnöje bland medarbetarna som anser att cheferna har blivit 

sämre efter den omorganisation som gjordes. Medarbetarnas missnöje beror troligt även på att 

Skogsstyrelsen i och med den nya chefsrollen försöker styra dem vilket de som tillhör den 

operativa professionen ofta ogillar. På grund av detta är med stor sannolikhet ett ledarskap 

enligt ledaridén att föredra då medarbetarna inom den operativa professionen istället blir led-
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da och motiverade att utföra sitt arbete. Den försämring som setts kan även bero på att det är 

så pass kort tid efter att förändringen genomfördes att få kommit in i sin roll till 100 procent 

ännu, vilket kan göra att det förbättras igen inom ett år eller dylikt. 

 

Förändringen att gå emot chefskap istället för att ha det ledarskap som tidigare fanns i organi-

sationen och var djupt rotat i kulturen kan också det vara en av anledningarna till att medarbe-

tarna gillade chefernas tidigare roll bättre än den nya med chefskap. Detta kan även vara an-

ledningen till att inget motstånd uppkommit från medarbetarnas sida även om de inte gillar 

den nya chefsrollen. Detta visar att ledningen missade en viktig del i sitt arbete att förändra 

chefsrollen; att förklara och skapa förståelse hos medarbetarna varför chefsrollen förändras 

och hur. Detta kan även bero på att ledningen underskattade den starka kulturen och inte rik-

tigt gick till grunden för att förstå vad som krävs för att genomföra en förändring. 

 

Det är tydligt att Skogsstyrelsen misslyckats med arbetet att föra in ledaridén i organisationen. 

Vid den omorganisation som gjordes 2006 borde även idéerna ha reviderats och anpassats 

efter den nya organisationsstrukturen. Som det ser ut idag har de en lös koppling mellan che-

fernas arbete och arbetet med ledaridén. En idé om chefernas roll i dagens organisation bör 

innehålla delar som behandlar både ledarskap och chefskap. Ledningen borde följaktligen ha 

satsat på ”att leda som de lär”. 

6.2 Epilog 

Efter att denna uppsats skrevs har Skogsstyrelsen genomgått större förändringar. I och med ett 

underskott på cirka 30 miljoner kronor har den dåvarande generaldirektören och chefer på 

ekonomi och redovisningsavdelning avgått och nya tillsatts. Den nuvarande generaldirektören 

Lena Häll Eriksson är endast tillfällig och en ny kommer att tillsättas inom några månader. På 

grund av detta har även beslut om anställnings- och investeringstopp tagits och alla planerade 

och beslutade förändringar har stoppats och kommer inte att påbörjas igen innan en utredning 

om händelsen har åstadkommits. Dessutom har några av respondenterna har fått andra tjänster 

inom eller utom organisationen sedan dess att intervjuerna ägde rum.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Är förväntningarna på cheferna som kommer från olika håll i och utanför organisationen lika 

höga som de själva tror?  
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Vad är lättast och vad är mest rätt: att anpassa ledarfilosofin till den nya organisationens krav 

och behov, trots den OP eller att utifrån OPs krav och behov utforma en ledarfilosofi och där-

efter forma en organisation? 
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 BILAGA 1 
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Intervjuguide 
 
Ledarskapsidén: 
 

- det gamla 
- varför en ny strategi (vem såg behovet/hur uppkom det) 
- vad vill man uppnå (tanken bakom) 
- för-/nackdelar jämfört med den gamla 

 
Förändringsprocessen: 
 

- tillvägagångssättet vid skapandet (vilka var med/involverade) 
- införandet (vilka var med/involverade) 
- informera anställda 
- få dem att arbeta efter och gilla det nya arbetssättet 
- utvärdering har eller kommer göras 

 
Chefen/Ledaren: 
 

- Roll innan/enligt pappret/efter (ansvarsområden)  
- Hur har rollen ändrats 
- Hur anställs cheferna (vilka är med/involverade, vem bestämmer vilka som ska anstäl-

las) 
- Uppgift 



 BILAGA 2 
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Skogsstyrelsens vision och verksamhetsidé: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skogsstyrelsens personalidé: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilderna är hämtade ifrån Skogsstyrelsens hemsida  
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=12225 och 
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=17471  


