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Under hösten 2013 genomförde vi en tidsstudie bland enhetschefer i en kommunal 

organisation. Resultatet visade bland annat att enhetscheferna spenderade mycket tid på att 

utföra administrativa arbetsuppgifter, som främst rörde personaladministration och 

dokumentation av sina verksamheter. Enhetscheferna ansåg själva att den här typen av 

arbetsuppgifter ökat eller förändrats markant de senaste åren. En konsekvens som framhölls 

var att det nära ledarskapet hamnade i skymundan. Forskning på enhetschefer samt 

administration styrker upplevelsen som framkom i tidsstudien. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som kan påverka en enhetschefs 

administrativa arbetsuppgifter. Våra frågeställningar berör 1) vanliga administrativa 

arbetsuppgifter, 2) en sammanhållen administrativ enhets betydelse samt 3) organisatoriska 

påverkans faktorer. 

Undersökningen genomfördes kvalitativt, med semistrukturerade intervjuer, samt två 

förintervjuer via telefon och e-post. 

Resultatet visade att de ökade kraven på dokumentation och granskning påverkar mängden 

administrativa arbetsuppgifter. Samtidigt som antalet IT-system som man dokumenterar i 

påverkar hur enhetschefen utför sina administrativa arbetsuppgifter. Underlättande faktorer 

som framkommer är, en sammanhållen administrativ enhet och stödfunktioner i de egna 

verksamheterna. 

 

Nyckelord: 

Administration, enhetschefer, kommunal organisation, påverkande faktorer och 

organisationsteorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

Title: From morning til evening – A study about which stressors that effects middle line 

managers administrative tasks. 

Authors: Karin Stenholm och Anna Vestlund. 

Halmstad University 

Spring 2014 

 

During autumn 2013, we conducted a time study among middle line managers in a public  

sector. The results showed, among other things, that the middle line managers spent a 

significant amount of time performing administrative tasks. The tasks primarily consisted of 

management of personnel and documentation of their activities. Middle line managers noticed 

themselves that this type of work had increased or changed considerably in recent years. One 

consequence that was highlighted was that the close leadership had reduced. Research on 

middle line managers and management experience proves that that emerged under the time 

trial. 

 

The purpose of this paper is to examine the factors that can affect a middle line manager’s 

administrative tasks such as issues involving 1) common administrative tasks, 2) the 

significance of a coherently structured administrative unit, and 3) organizational influences. 

The survey was conducted in the form of a qualitative methodology with semi-structured 

interviews, and two pre interviews by phone and email. 

The results showed that the increased requirements for computer and paper documentation and 

scrutiny resulted in a higher volume of administrative tasks for a middle line manager.  

However, it was also found that a coherent administrative unit and the support functions of 

support unit in their own activities. 

 

Keywords 
Administration, middle line managers, public sector, influencing factors and organization 

theory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 

Vi vill börja med ett tack den kommunala organisation där vi genomfört undersökningen. Ett 

stort tack till våra kontaktpersoner och enhetscheferna som har ställt upp och delat med sig av 

sina erfarenheter. Ni har varit avgörande för att göra den här uppsatsen möjlig. 

 

Vidare vill vi tacka vår handledare, Per-Ola Börnfelt, som på ett positivt sätt uppmuntrat och 

väglett oss i arbetet.  

 

Vi vill även rikta ett tack till Mats Holmquist som hjälpte oss att komma igång med uppsatsen 

samt stödfunktionerna i den kommunala organisationen som bidragit med användbart 

material. 

 

Anna Vestlund och Karin Stenholm 

Göteborg, juni 2014. 
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1. Inledning 
 

En studie av Forsberg Kankkunen (2006:23–24) gjord på enhetschefer och deras 

arbetsuppgifter visar att enhetschefer upplever ökade krav och förväntningar på sig, framförallt 

i form av rapportering och uppföljning av sina verksamheter.  

Ett resultat av detta är att enhetscheferna uttrycker att det finns mindre tid till ett nära ledarskap 

(Forsberg Kankkunen, 2006:23–24). 

Krav på dokumentation och uppföljning har ökat i kommunala organisationer samtidigt som 

det är allt vanligare med mål- och resultatstyrning, årsredovisning, och arkivering (Ivarsson 

Westerberg, 2002).  

Detta stämmer väl överens med en rapport från Arbetsmiljöverket (2006:6) som beskriver 

omsorgschefers allt mer ökade administrativa arbetsuppgifter och krav på dokumentation samt 

minskat administrativt stöd (Arbetsmiljöverket, 2006:6).  

 

Administration är ett brett begrepp som kan omfatta alla sammanlänkande processer i en 

organisation (Ivarsson Westerberg, 2002), eller som framgår i Nationalencyklopedin: 

“Administration - (latin administra´tio 'förvaltning', 'ledning'), förvaltning, skötsel eller ledning 

av en verksamhet. Med politisk administration avses förvaltning eller förvaltande myndighet. 

Ordet används ibland som en sammanfattande benämning på ett lands statsförvaltning eller 

statsledning.”  

(Nationalencyklopedin, 2014) 

 

En organisation kan enligt Mintzberg i Jacobsen & Thorsvik bestå av fem huvuddelar som 

varierar och påverkas i förhållande till varandra och lägger i och med det grunden för olika 

organisationsstrukturer. Maskinbyråkratin är en av dem, vilken kännetecknas bland annat av 

central regelstyrning och stora teknostrukturer (Mintzberg, 1979b i Jacobsen & Thorsvik, 

2008: kap 3). 

Standardisering av arbetsprocesser, en av Mintzbergs underdimensioner, är vanligt 

förekommande inom lag- och regelstyrda organisationer. Detta på grund av att styrningen inte 

har utrymme för personliga bedömningar (Mintzberg 1979 i Jacobsen, 2005:96).  

Det är vanligt att inom organisationsstrukturer använda sig av funktionsbaserad indelning av 

arbetsuppgifter, det vill säga specialisering inom olika områden (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 

kap 3). 

 

Idag har de flesta offentliga organisationer övergått till mer marknadsanpassade modeller, New 

Public Management (NPM) är en av de vanligaste enligt Hall (2012: kap 1).  

NPM:s fokus är att effektivisera organisationer, till exempel genom målorientering samt 

granskning och utvärdering (Hall 2012: Kap 1).  

De kommunala organisationernas expansion med ökade krav på offentliga tjänster, har gett 

konsekvenser i form av ökad granskning och kontroll. Detta påverkar i hög grad de 

administrativa arbetsuppgifterna i en organisation (Hall, 2012: kap 1). 

 

Offentlig sektor är en gemensam benämning på kommun, landsting och stat som erbjuder 

skattefinansierade verksamheter till medborgarna.  

Kommunen ansvarar för den lagstadgade samhällsservicen som skola och omsorg. 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, medborgarna kan utöva 

inflytande över kommunen och kommunfullmäktige via allmänna val, yttrandefrihet och 

partverksamhet (Sveriges kommuner och landsting, 2014, elektronisk källa).  
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1.1 Bakgrund 
 
Under hösten 2013 genomförde vi, i samband med våra verksamhetsförlagda studier, en 

tidsstudie bland enhetschefer i en kommunal organisation. Genomförandet av tidsstudien var 

ett önskemål från våra handledare då organisationen nyligen deltagit i ett projekt (Chefios) 

som handlar om chefens organisatoriska förutsättningar.  

Huvudfokus i Chefios-projektet: Hur ska en organisation se ut som man kan vara en bra chef 

i?   

Projektets handlade om att undersöka vilka organisatoriska förutsättningar som påverkade 

chefernas möjligheter att hantera sitt uppdrag på bästa sätt.  

Resultatet visade att första linjens chefer, det vill säga enhetschefer, uppfattade att de hade 

dåliga organisatoriska förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter (Östebo A, Härenstam A 

och Chefios forskargrupp, 2013). 

 

Tidsstudiens fokus var att identifiera illegitima arbetsuppgifter samt hur enhetscheferna 

fördelade sin tid mellan olika arbetsuppgifter. Illegitima arbetsuppgifter innebär onödiga 

arbetsuppgifter som någon annan skulle utföra på ett bättre sätt (Björk, 2013).  

Resultatet av tidsstudien visade på att det var svårt att identifiera de illegitima arbetsuppgifterna 

samt att en förhållandevis stor del av enhetschefernas arbetstid gick till administrativa 

arbetsuppgifter. En konsekvens av detta ansåg cheferna blev att de hade allt mindre tid för ett 

nära ledarskap och tid spenderad ute i sina verksamheter.  

 

Administrativa arbetsuppgifter som enhetschefer, i den aktuella organisationen, utför är 

framförallt personaladministration. Personaladministration handlar bland annat om att tolka 

och tillämpa regler och avtal.  

Enhetscheferna har till sin hjälp ett antal IT-system för dokumentation och vissa av dessa 

bygger på självservice från medarbetarnas sida. Dessa system berör medarbetarnas 

arbetsscheman, samt förändring av sin arbetstid, sjukfrånvaro och semester. Enhetschefernas 

ansvar är att kontrollera och godkänna dessa.  

Personaladministration innefattar även rapportering, uppföljning och dokumentation av 

långtidssjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden. 

 

I den kommunala organisationen infördes för snart två år sedan en sammanhållen 

administrativa enhet, som startades som ett projekt där kartläggningar av administrationens 

olika funktioner genomfördes. Resultat visade att det administrativa stödet för enhetscheferna 

i sektorn var väldigt ojämnt fördelat mellan utförar- och myndighetsområden samt att de 

administrativa arbetsuppgifterna var dåligt organiserade. “En kartläggning visade att det 

administrativa stödet såg oerhört olika ut till enhetscheferna i sektorn. Myndighetscheferna 

hade tillgång till 100 % medan vissa utförarchefer hade cirka 25 %” (Den administrativa 

enhetschefen).  

Innan den Administrativa enheten formades som den ser ut idag var administratörerna spridda 

inom sektorn på olika platser under olika enhetschefer. Sammanslagningen innebar att alla elva 

administratörerna samlades på samma ställe under en gemensam enhetschef. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som kan påverka en enhetschefs 

administrativa arbetsuppgifter i en kommunal organisation. 

 

 

Frågeställningar 

 Vilka är enhetschefens vanligast förekommande administrativa arbetsuppgifter? 

 Hur kan en sammanhållen administrativa enhet påverka enhetschefernas administrativa 

arbetsuppgifter? 

 Vad finns det för organisatoriska faktorer som kan påverka enhetschefens 

administrativa arbetsuppgifter? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Vi har valt att rikta in vår undersökning på enhetschefer, med ansvar för utförarverksamheter, 

inom kommunala organisationer.  

De administrativa arbetsuppgifterna som vi fokuserar på är personalfrågor som rör 

personalrapportering, avvikelserapportering och långtidssjukskrivning samt schemaläggning. 

(Personalfrågor rörande rekrytering/bemanning och kort sjukfrånvaro ingår inte i vårt fokus.)  

Andra arbetsuppgifter som ingår i de administrativa arbetsuppgifter vi undersöker är 

kvalitetsmätningar och analyser av verksamheter. Dokumentation som rör verksamheter i form 

av rutiner, riktlinjer, beskrivning av verksamheter och dokumentation i olika administrativa IT-

system ingår också.  

Vi har även valt att inkludera e-post som en administrativ arbetsuppgift då en hel del av dem 

handlar om administration eller leder till administrativa arbetsuppgifter. 

I organisatoriska faktorer innefattar vi införandet av managementmodeller, den ökande 

granskningen samt arbetet i IT-system och e-post kommunikationen. (Här ingår inte 

lagstiftning eller politiska beslut med mera).  

 

2. Tidigare forskning 
 

För att belysa vårt syfte utifrån olika bakgrunder kommer vi nedan att redogöra för tidigare 

forskning som är gjord på forskningsområden som rör administration, administrativa 

arbetsuppgifter, enhetschefer och organisatoriska förutsättningar.  

Enligt en litteraturöversikt framkommer det att administration är ett område där forskningen i 

princip står still, framförallt när det gäller administrativa processer (Ivarsson Westerberg 2002). 

Bristen på forskning inom området har gjort att det finns en kunskapslucka om hur det 

administrativa arbetet har förändrats och utvecklats (Ivarsson Westerberg, 2000:7).  

 

2.1 Enhetschefens administrativa arbetsuppgifter 
 
En översiktsstudie av Ivarsson Westerberg (2000:3) visar att för att leda arbetet i olika 

funktioner i en organisation behövs administration, i form av ledning, styrning och kontroll. 

Ivarsson Westerberg menar dock att den ledande administrationen inte bör blandas ihop med 

de vardagliga administrativa arbetsuppgifterna som förekommer i en organisation (Ivarsson 

Westerberg, 2000).    
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I en annan översiktsstudie av Ivarsson Westerberg (2002) kring administration framkommer 

det att det finns många olika arbetsuppgifter som kan anses ingå i samlingsbegreppet 

administration. Enligt studien innefattas bland annat ekonomihantering, personalhantering, 

utforma dokument och riktlinjer samt samordning av administrativa arbetsuppgifter (Ivarsson 

Westerberg, 2002).  

 

I litteraturstudien av Bergman (2009) framgår det att i enhetschefers ansvar ingår att leda och 

utveckla verksamheter samt att samverka med ledning och samhället (Bergman, 2009:6-7). I 

en sammanställning av vad en enhetschef förväntas utföra för arbetsuppgifter framkommer 

uppgifter som sprida information, följa upp och utvärdera, utveckla verksamheten, planera och 

organisera (Bergman, 2009:22). 

Enligt Bergmans (2009) litteraturstudie av enhetschefers organisatoriska sammanhang och 

arbetsvillkor inom äldreomsorgen framkommer det att en enhetschef har två huvudsakliga 

ansvarsområden, verksamhetsansvar och personalansvar. I dessa ansvarsområden ingår bland 

annat resultat- och verksamhetsutveckling och handläggning av personalfrågor som 

anställningar och handledning (Bergman, 2009:6).    

 

I en studie gjord av Forsberg Kankkunen (2006:23–24, 31) framkommer det i resultatet att 

enhetschefer som arbetar inom omsorg har höga krav och förväntningar på sig. De krav och 

förväntningar som är mest påtagliga är den ökade tid som enhetschefer förväntas ägna åt att 

rapportera och följa upp resultat. Mer exakt handlar det om att skriva rapporter, följa upp 

statistik och göra bedömningar av sina verksamheter.  

Forsberg Kankkunen (2006) tar även upp det stora administrativa ansvaret som ligger på en 

enhetschef som lönehantering och dokumentation kring medarbetare. Sammantaget upplever 

enhetscheferna i studien att tiden för att hantera akuta händelser och att vara en närvarande chef 

för sina medarbetare inte får tillräckligt med utrymme. Detta resulterar i en känsla av att slitas 

mellan olika arbetsuppgifter och prioriteringen mellan dem samt att det som upplevts som roligt 

med att vara chef har tagits ifrån dem (Forsberg Kankkunen, 2006:23–24, 31). 

 

Forsberg Kankkunen (2009) pekar i en senare studie på liknande respons från enhetschefer, där 

det strategiska ledarskapet diskuteras. Även här handlar det om ökade krav på uppföljning och 

rapportering, vilket Forsberg Kankkunen (2009) menar leder till ökade administrativa 

arbetsuppgifter. Enhetschefer styrs allt mer av så kallade strategiska regler, så som budget, 

samtidigt som det operativa ledarskapet möts av ökade förväntningar och krav från 

medarbetare. Enhetscheferna i studien menar att allt som tidigare bara utfördes nu även ska 

dokumenteras (Forsberg Kankkunen, 2009:79–81). 

 

2.2 Enhetschefens organisatoriska förutsättningar    
 

Ett vanligt synsätt på ledarskap är att utgå från en chefs individuella förmåga att utföra och 

organisera sina arbetsuppgifter. Enligt en presentation av Chefios-projektet är de 

förutsättningar som organisationen erbjuder chefen lika viktiga som dennes individuella 

förmåga (Östebo, Härenstam & Chefios forskargrupp, 2013:11). Organisatoriska 

förutsättningar som kan påverka en enhetschefs arbetssituation är många, till exempel 

verksamheternas kostnadseffektivitet och kvalitet samt planeringen av dessa både på kort och 

lång sikt (Östebo Et al., 2013:53).  

 

Forskaren Lisa Björk (2013) beskriver i sin avhandling hur mellanchefer i offentliga 

organisationer upplever att administrativa arbetsuppgifter har ökat de senaste åren.  
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Cheferna upplever att vissa administrativa arbetsuppgifter som de utför är illegitima samt att 

dessa arbetsuppgifter upplevs som orimliga eller onödiga. Björk beskriver ett samband mellan 

illegitima arbetsuppgifter och upplevd stress, samt ett samband mellan illegitima 

arbetsuppgifter och försämrad arbetsprestation (Björk, 2013:46–47). 

 

I intervjuer med vårdpersonalen framgår det i en rapport från Myndigheten för vårdanalys 

(2013:38) att det administrativa arbetet har trängt undan den tid som tidigare spenderades på 

patienter i offentliga verksamheter. De senaste årtiondena har utvecklingen gått åt ett håll med 

högre krav på dokumentation och redovisning, samtidigt som administrativa arbetsuppgifter 

trycks ned och ut i organisationerna. Detta har fått till följd att dessa arbetsuppgifter tar en allt 

större del av arbetstiden (Myndighet för vårdanalys, 2013:10–11). 

 

2.3 IT-system som administrativt hjälpmedel 
 

En rapport från Institutionen för informationsteknologi på Uppsala Universitet (2011) visar att 

av den yrkesverksamma befolkningen i Sverige idag använder mer än 75 % IT i sitt arbete.  

Inom administrativa arbeten sker i stort sett allt arbete direkt i IT-system (Lind, Brattlöf, 

Cajander, Sandblad, Göransson, Jansson, 2011:4).  

Införande av nya IT-system i arbetet påverkar alltid verksamheten på ett flertal sätt, exempel 

på faktorer som påverkas är: arbetsorganisation, arbetsprocesser, kompetensbehov och 

ledarskap.  

Vid förändringar i IT-system måste en rad verksamhetsaspekter hanteras för att systemen ska 

leda till en positiv utveckling istället för att upplevas som svåra och problematiska. 

Organisationer bör därför se IT förändringar som verksamhetsutveckling istället för 

systemutveckling (Lind Et. al., 2011).  

 

För att införandet av IT-system ska utvecklas till ett positivt administrativt hjälpmedel krävs 

tydliga mål, utifrån de resurser och begränsningar som finns i organisationen. Positiva effekter 

som har framkommit i lyckade verksamhetsutvecklingar med hjälp av IT-system är: ökad 

effektivitet, utveckling, förbättring, höjd kvalitet och säkerhet i verksamheter (Lind Et. al., 

2011:6-8). 

Forskningsrapporten (Lind Et.al., 2011:11–12) visar att IT-system inte alltid blir effektiva och 

användbara i organisationer, utan att de istället upplevs som irrelevanta och krångliga utifrån 

hur systemen är konstruerade, utformade, hur väl de fungerar och hur tillförlitliga de är. 

 

För att IT-system ska bli användbara är hanterbarheten en avgörande faktor.  

IT-system kan beskrivas som hanterbara då fokus ligger på kommunikation genom systemet 

mellan olika användare, snarare än på interaktion mellan IT-systemet och den enskilde 

användaren. För att användare av IT-systemet ska uppleva systemet som hanterbart krävs det 

bland annat att systemet är lätt att navigera i, har goda kommunikationsmöjligheter, har ett 

tydligt och enkelt verksamhetsminne samt är lättillgängligt och lättöverskådligt (Lind Et.al., 

2011:11–12). 

 

2.4 Slutsats tidigare forskning. 
 

Utifrån den tidigare forskning om enhetschefers generella arbetsuppgifter samt vilka 

förutsättningar som ges av organisationer drar vi slutsatsen att enhetschefers arbetssituation har 

förändrats. Uppfattningen om de ökade kraven och förväntningarna på att framförallt 

dokumentera och kontrollera sina verksamheter resulterar främst i ökade och förändrade 
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administrativa arbetsuppgifter. Dokumentationen sker i första hand i olika IT-system, vilket 

kräver att IT-systemen är hanterbara och användbara.  

 

3. Teorier 
 

Det finns olika sätt att organisera och kontroller en organisation på. Olika modeller påverkar 

de administrativa delarna i organisationer på olika sätt. För att undersöka vilka faktorer som 

påverkar de administrativa arbetsuppgifterna har vi tittat närmare på organisationsstrukturer, 

managementeorier, granskning och kontroll samt IT och kommunikation. 

  

3.1 Organisationsstrukturer 
 

En organisationsstruktur kan utformas på många olika sätt och påverka organisationen, både 

positivt och negativt, på flera sätt. Det handlar framförallt om en avvägning mellan stabilitet 

och förnyelse. För mycket stabilitet och förutsägbarhet kan påverka möjligheten till utveckling 

och förnyelse i en organisation. Vanligt i de flesta organisationer är att dela upp 

arbetsuppgifterna mellan anställda, så kallad specialisering, istället för att alla skall göra allt. 

Denna form av arbetsdelning kan ske både på grupp- och individnivå (Jacobsen & Thorsvik 

2008: kap 3). 

En av huvudprinciperna inom organisationsstruktur vid arbetsdelning på gruppnivå är 

funktionsbaserad indelning. Det innebär att organisationer delas in i olika funktioner utifrån 

likartade arbetsuppgifter. Fördelen med funktionsbaserad indelning är att dubbelarbete undviks 

samt att man samlar ihop all expertis i en funktion. De nackdelar som lyfts fram med att ha en 

funktionsbaserad indelning är problem med samordning och bristande förståelse funktionerna 

emellan (Jacobsen & Thorsvik 2008: kap 3). 

 

Jacobsen & Thorsvik (2008: kap 3) återger i sin bok Henry Mintzbergs (1979b) beskrivning av 

en organisations fem huvuddelar:  

1) En operativa kärna - som utför och producerar, 2) mellanchefer - som har huvudansvar för 

den operativa kärnan och förmedlar information, 3) en strategiska ledning, - som har det högsta 

administrativa ansvaret, 4) en teknostruktur - den klassiska stabsfunktionen och  

5) en servicestruktur - som ansvarar för löneutbetalning och telefonväxel mm. 

 

Enligt Jacobsen & Thorsvik menar Mintzberg att dessa funktioner kan variera i storlek och 

betydelse i förhållande till varandra och utgör grunden för fem olika organisationsformer: 

entreprenörsorganisationen, maskinbyråkratin, den professionella byråkratin, den innovativa 

organisationen och den divisionaliserade organisationen.  

Maskinbyråkratin kännetecknas av en centraliserad styrning som styr med hjälp av regler och 

rutiner samt ofta en stor teknostruktur. Organisationsmodellen är ofta förekommande i företag 

som bedriver massproduktion av enkla produkter och/eller tjänster.  

Fördelarna är förutsägbarhet, standardisering och tydlig ansvarsfördelning. Nackdelarna är de 

att organisationen ofta blir rigid och svårförändrad samt att medarbetares kompetens inte tas 

till vara och att informationsflödet med viktig information inte utnyttjas 

(Mintzberg 1979b i Jacobsen och Thorsvik, 2008: kap 3). 

 

I en tidigare bok redogör Jacobsen (2005:96) för Mintzbergs (1979) strukturella dimensioner, 

där en underdimension handlar om standardisering och formalisering. I vissa organisationer, 

framförallt offentliga, finns många lagar och regler att ta hänsyn till vilket gör att många 
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arbetsprocesser standardiseras utan utrymme för personliga bedömningar (Mintzberg 1979 i 

Jacobsen, 2005:96).  

Standardisering av arbetsuppgifter har enligt Jacobsen & Thorsvik (2008: kap 3) till syfte att 

se till att arbetsuppgifter utförs på samma sätt varje gång. Detta är en del av den förutsägbarhet 

som många organisationer efterfrågar samt att de enligt Webers byråkratiska regelstyrning, 

främjar effektiviteten av administrativa arbetsuppgifter (Jacobsen & Thorsvik, 2008: kap 3).  

 

3.2 Managementteorier 
 

Inom samhällsforskning har managementteorier idag kommit att bli ett av de stora och breda 

begreppen.  Målstyrning, resultatenheter och kvalitets-eller prestationsrelaterad tilldelning gör 

begreppet väldigt brett.  

Hall (2012: kap 1) redogör för att managementmodeller måste vara verksamhetsberoende för 

att bli framgångsrika, alltså gå att applicera på vilken typ av verksamhet som än bedrivs och 

samtidigt lätt kunna ”resa” mellan olika organisatoriska sammanhang. Gemensamt för 

managementmodeller är att de handlar om besparingar och effektiviseringar (Hall, 2010: kap 

1).  

 

I Norden menar flera forskare, bland annat Patrik Hall (2012: kap 1), att näringslivsinspirerade 

New Public Management (NPM) har segrat som organisationsform inom offentlig sektor.  

En vanlig orsak till införandet av NPM kan bland annat vara den åtstramade budgeten som 

tvingar chefer till dramatiska reformförsök. Hall (2012: kap 1) menar att managementteorier 

utgör ett nytt stadium i byråkratins historia och en viktig bakgrund till detta är kraven på 

omvandling av offentlig sektor i Sverige.  

 

Utvecklingen kan ses som en respons på en mycket stark expansion av den offentliga sektorn, 

som därför måste styras och kontrolleras på ett nytt sätt. Förutom att offentlig sektor har 

expanderat väldigt på senare år, har även kraven ökat på offentliga tjänster och samtidigt har 

tilliten till dessa tjänster minskat (Hall, 2012: kap 1).  

Därför tenderar regelstyrning och andra tekniker för styrning och granskning att handla om 

efterkontroll, det vill säga; effektivitetsmätning, resultatanalys och utvärdering (Bengtsson, 

2012:127–128). 

 

3.3 Granskning och kontroll 
 

Då kommunala verksamheter finansieras av skattemedel behövs det någon form av granskning 

och kontroll för att allmänheten ska vara säker på att saker görs på rätt sätt. Det är något som 

är svårt för politiker och medborgare att göra. Granskningen behövs för att säkerställa att våra 

gemensamma resurser hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt och för att försvara oss mot 

maktmissbruk (Albäck Öberg, 2010 kap 7).  

För att garantera detta kan en organisation använda sig av intern och/eller extern granskning. 

I Sverige ligger tyngdpunkten för granskning av offentliga verksamheter, sedan ett par 

decennier tillbaka på externa granskningen som är den övergripande normen som används för 

att kontrollera förvaltningar. Det syns bland annat i de system som handlar om mål- och 

resultatstyrning där återrapportering och utvärdering är centrala komponenter (Ahlbäck Öberg, 

2010 kap 7).  
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3.4 IT och kommunikation 
 

Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver hur organisationers sätt att kommunicera de senaste åren 

har förändrats mycket genom framväxten av e-baserad informations- och 

kommunikationsteknik (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Kommunikation handlar om utbyte av budskap och utbyte förutsätter tvåvägskommunikation. 

En god kommunikation handlar alltså om växling mellan sändare och mottagare samt om att 

välja rätt kanal för att sända sitt budskap (Granberg, 2013:86–87).  

 

Enligt Jacobsen & Thorsvik är de vanligaste kommunikationskanalerna e-post, chattfunktioner 

och gemensamma databaser.  Ett intressant faktum med dessa kanaler är deras oberoende av 

tid och rum. Till exempel kan ett e-post meddelande läsas oberoende av när det skickades och 

de personer som kommunicerar behöver inte befinna sig i fysisk närhet av varandra.  

Tekniken har alltså skapat möjligheter för organisationer att kommunicera på ett nytt och 

effektivt sätt, men det finns också nackdelar med IT kommunikation. Jacobsen & Thorsvik 

(2008:323) redogör i sin bok forskningsresultat som visar att IT ytterligare ökar 

informationstrycket på organisationer, med risk för att informationen blir alltför riklig. 

Idag upplever många att de lägger oproportionerligt mycket tid på att bland annat svara på e-

post och att det leder till stress och sämre beslut (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

3.5 Slutsats teori 
 

Hur en organisation är uppbyggd, både som struktur och vilka modeller som influerar, har en 

stark påverkan på de anställda. De senaste åren har många offentliga organisationer övergått 

till ett mer marknadsanpassat sätt att organisera sig. Övergången har sin grund både i den 

växande offentliga sektorn samt IT utvecklingen runt kommunikation. 

Förändringarna har på många sätt utmynnat i både nya sätt att dokumenterar och granska 

verksamheter samt vad dokumentationen skall innefatta. 
 

4. Metod 
 

Vi har genomfört en kvalitativa undersökning i form av semistrukturerade intervjuer med sex 

enhetschefer i en kommunal organisation. Här kommer vi presentera hur vi har tagit hänsyn till 

olika aspekter som är viktiga att utgå ifrån när man genomför undersökningar: urval, 

datainsamling, etik och analysmetod. Kapitlet avslutas med en avslutande metoddiskussion, 

där vi diskuterar våra val.  

 

Inför valet av uppsatsämne hade vi ett möte med våra kontaktpersoner i organisationen, för att 

diskutera val av ämne och genomförande. Våra kontaktpersoner tyckte att det var ett intressant 

och aktuellt ämne som vi ville undersöka och godtog vårt önskemål om intervjuer med minst 

sex enhetschefer ca 1,5 h vardera.  

 

4.1 Urval 
 

I urvalet av respondenter till undersökningen använde vi oss framförallt av tillfällighetsurval 

(Denscombe, 2008:24–25). Tillfällighetsurval bygger på forskarens ”bekvämlighet” och 

begränsade resurser samt att det finns flera likvärdiga alternativ till urvalet (Denscombe, 2008). 
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Alla tretton enhetscheferna i vårt undersökningsområde var lika värdefulla för insamling av 

data, därför valde vi att använda oss av tillfällighetsurval, men snarare baserat på 

enhetschefernas tid och intresse än vår egen bekvämlighet. Att de var lika värdefulla för 

datainsamlingen innebär att de hade samma position i organisationen, ansvarar för ungefär lika 

många enheter och medarbetare samt varit anställda i någon del av organisationen minst ett år. 

Kön, ålder och utbildning ansåg vi i detta fall vara av underordnad betydelse i förhållande till 

vårt syfte.  

 

 

4.2 Datainsamling 
 

Undersökningen genomfördes i form av en fallstudie (Denscombe, 2008 kap 2). Att använda 

sig av en fallstudie innebär att man snarare gör en djup än en bred undersökning, oftast med 

inriktning på en undersökningsenhet. Fallstudier ger möjlighet till en djupare studie vilket vi 

ansåg vara intressant i uppsatsen (Denscombe, 2008 kap 8). 
 

Enligt Magne Holme & Krohn Solvang (1998) finns det olika angreppssätt att utgå ifrån vid 

forskning. Induktiv metod är en av de vanligast förekommande metoderna och den vi utgår 

ifrån i uppsatsen. Induktiv metod innebär att vi utgår från fastställda teorier och metoder för att 

sedan utveckla, fastställa eller försvaga dem (Magne Holme & Krohn Solvang 1998: kap 4). 

 

Som i alla undersökningar har validiteten och reliabiliteten av vårt insamlade material varit 

viktig. Reliabiliteten eller pålitligheten i materialet som samlas in, innebär att en annan person 

skulle få likande resultat i en liknande undersökning som genomförs vid en annan tidpunkt och 

i en eventuell annan organisation. Reliabiliteten kan lätt påverkas av oss själva utifrån 

förförståelse, upplevelse av situationer och frågor (Magne Holme & Krohn Solvang, 1998 kap 

12).  

Det är även viktigt att kontrollera att vi undersöker det vi vill undersöka, alltså validiteten av 

materialet som samlas in (Magne Holme & Krohn Solvang, 1998 kap 12). För att säkerställa 

reliabiliteten och validiteten i vårt material arbetade vi mycket med intervjuguidens 

utformning, i samråd med vår handledare. Att utgå från syftet och frågeställningarna blev 

viktigt, då det är dessa vi ska kunna besvara. 

       

För att samla in data som hade hög validitet valde vi efter diskussioner och en genomgång av 

metodlitteratur att utforma semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2008:135).  

Enligt Denscombe (2008:161–162) finns det både fördelar och nackdelar med intervjuer. 

Fördelar är bland annat att man får detaljerad information, flexibilitet och hög svarsfrekvens. 

Nackdelarna med intervjuer är tidsåtgången, svårigheter med att analysera icke standardiserade 

svar samt svårigheten att uppnå objektivitet (Denscombe, 2008:161–162).  

Trots nackdelarna med att använda sig av intervjuer valde vi den metoden i form av 

semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade intervjuguider sammanställs olika ämnen och 

frågor som “önskas” besvaras men samtidigt är intervjuaren flexibel i ordningen på ämnena 

och låter respondenten utveckla svaren i den riktning som uppstår (Denscombe, 2008:135).  

 

Inför varje intervju informerade vi respondenten om att sidospår och annat som respondenten 

tyckte skulle vara intressant för oss att ta del av var välkommet. 

Vid utformning av intervjun lade vi in två lätta frågor, de hade till funktion att få respondenten 

att slappna av eftersom de handlar om något de har kunskap om (Denscombe, 2008:151). 
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Vi valde att båda medverkade på samtliga intervjuer, den ena av oss som intervjuare samtidigt 

som den andra tog anteckningar och observerade. Alla intervjuer spelades in, efter 

godkännande av respondenten. 

 

För att samla in bakgrunds empiri genomförde vi en kort telefonintervju med en av 

områdescheferna. Även med enhetschefen för den Administrativa enheten genomförde vi en 

intervju, här i form av e-post meddelanden. Dessa två intervjuer blev en form av 

bakgrundsmaterial, som även hjälpte oss att utforma intervjuguiderna.  

 

För att hitta tidigare forskning på området har vi sökt efter artiklar i databaserna Sociological 

Abstracts, ABI/Inform Global ABI Inform Global, Arbline och Google Scholar. I sökningarna 

använde vi oss av olika kombinationer av sökorden: Administration, Administrativa 

arbetsuppgifter, offentlig organisation, managementteorier, enhetschefer, IT-system och 

stödfunktioner samt dess engelska motsvarigheter. 

 

4.3 Etik 
 

Under datainsamlingen har den etiska aspekten varit av stor vikt. Intervjuerna baserades på 

frivilligt deltagande från respondenternas sida och alla informerades i förväg samt tillfrågades, 

innan intervjun startades, om bandinspelning av intervjun (Denscombe, 2008:130).  

Vi informerade även respondenterna om syfte och upplägg av undersökningen, så kallat 

informerat samtycke (Kvale, 1997 kap 6). I ett tidigt skede informerade vi alla respondenter 

samt övriga enhetschefer om konfidentialiteten i vår undersökning (Kvale, 1997 kap 6).  

Vår utgångspunkt i de etiska aspekterna är att ingen ska lida skada av det vi redovisar i 

uppsatsen (Kvale, 1997 kap 6). Av liknande anledning har vi valt att inte redogöra för 

organisationens namn, utan kallar den en kommunal organisation.  

Viktigt i vårt arbete är även att ta hänsyn till vår roll i samband med insamlingen av data. Det 

innebär att vi har ansvar för att ta fram säker och kontrollerad kunskap, förhålla oss oberoende 

och ha en neutral inställning till det insamlade materialet (Kvale, 1997 kap 6). 

 

4.4 Analysmetod 
 

Efter varje intervju transkriberade vi det inspelade materialet och kompletterade med de 

anteckningar observatören gjort under intervjuerna. Anteckningarna kunde till exempel handla 

om ett dokument som diskuterats under intervjun, som inte helt framgick av ljudinspelningen.   

För att analysera materialet använde vi oss av innehållsanalys, det innebär enligt Denscombe 

(2008) att de insamlade materialet kodas utifrån specifika ord eller företeelser som förekommer 

i texten. Utifrån kodningen identifieras mönster och gemensamma drag och skillnader 

(Denscombe, 2008:247–248). 

Vi kodade vårt material genom färgkodning utifrån tre teman med utgångspunkt i syftet och 

frågeställningarna; 1) De vanligast förekommande administrativa arbetsuppgifterna, 2) En 

sammanhållen administrativa enhet, 3) Organisatoriska faktorer som påverkar. 

 

4.5 Metoddiskussion 
 

Då syftet med vår uppsats var att undersöka faktorer som påverkar anser vi att valet av en 

kvalitativ metod gav oss bra förutsättningar för att besvara syfte och frågeställningar. De 

semistrukturerade intervjuerna gav respondenterna möjlighet att utveckla sina svar utan att 
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begränsas av färdiga eller begränsande svarsalternativ. Detta gav oss en större mängd data att 

besvara syftet och frågeställningarna med. 

 

Möjligtvis hade antalet respondenter varit större om vi valt att använda en kvantitativ enkät, 

vilket hade tagit markant mindre tid för respondenterna att besvara.  

Under ett informationsmöte med alla enhetschefer uppfattade vi att det fanns ett intresse hos 

många fler att vara med i undersökningen. Fler respondenter var aktuella för intervjuer men 

fick avbokade på grund av tidsbrist.  

Detta är något som vi delvis var medvetna om i valet av undersökningsmetod, men vi ansåg att 

färre intervjuer med mer innehållsrik data var att föredra framför fler respondenter med mer 

begränsad data.   

Utifrån det innehållsrika material vi samlade in anser vi att vi på ett tydligt sätt kunnat besvara 

syftet och frågeställningarna och drar därav slutsatsen att valet av undersökningsmetod var 

passande för vår undersökning. 

 

Vi hade en viss förkunskap för organisationen, då vi under hösten 2013 genomförde en 

tidsstudie där. 

Det finns både för- och nackdelar med denna förkunskap. Fördelen anser vi var att 

respondenterna kände oss sedan tidigare och hade en relation till oss. Vilket enligt vår 

uppfattning gjorde respondenterna avslappnade och mer öppna under intervjuerna.  

Nackdelen är de förutfattade meningarna vi kan ha samlat på oss om organisationen. De 

förutfattade meningarna kan ha påverkat hur vi vinklat intervjuguiden, men framförallt kan de 

ha lett till att vi ställt ledande frågor under intervjuerna som inte ingått i intervjuguiden. 

Eftersom vi gjort semistrukturerade intervjuer är det möjligt.  

 

För att säkerställa validitet och reliabilitet i vårt insamlade material arbetade vi mycket med 

utformning av syfte, frågeställningar och intervjuguide. Det var framförallt viktigt på grund av 

vår förkunskap, vilket gjorde vår handledares roll i utformningen av framförallt intervjuguiden 

betydelsefull. 

Validiteten i undersökningen anser vi är förhållandevis hög. Detta grundar vi på att vi utifrån 

tidigare forskning om administration och en enhetschefs arbetssituation hade format ett tydligt 

syfte som vi utgick ifrån när vi utformade intervjuguiden.  

Reliabiliteten kan ha påverkats av vår förkunskap samt respondenternas tidigare kännedom om 

oss. Om undersökningen genomförts i en, för oss, ny organisation utan förförståelse och 

kännedom är det inte säkert att vi fått lika ingående svar. 

 

Konfidentialiteten kan i viss mån påverkats negativt utifrån det faktum att gruppen 

enhetschefer är liten och många av dem har ett nära samarbete.  

 

Valet att inte redogöra för vilken organisation vi genomfört undersökningen i, handlar till stor 

del om att vi vill skydda respondenterna men även organisationen i sig. Något som även 

påverkat vårt val är vår tystnadsplikt gentemot organisationen, enhetscheferna och dess 

verksamheter. Den stora rörlighet bland anställda påverkade oss också i detta val, då bland 

annat våra kontaktpersoner i organisationen hann avsluta sina anställningar under den 

tidsperiod undersökningen genomfördes.  

 

I kapitlet om tidigare forskning, gällande administration, har vi använt oss av framförallt svensk 

forskning. Detta beror på att vi aktivt sökte efter svensk forskning då en offentlig organisation 

i Sverige är väl utbyggd och har många olikheter med offentliga organisationer i andra länder.  
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Det blev tydligt i samband med att vi sökte forskning om administration att det är ett 

forskningsomårde som stått relativt stilla de senaste årtiondena. Efter kontakt med forskare 

inom området framgick det att ny svensk forskning på området de senaste åren saknas. Den 

begränsade möjligheten att hitta aktuell forskning om administration är anledningen till att det 

i viss utsträckning förekommer översiktsstudier och liknande.   

 

5. Resultat 
 

Vår undersökning visade att majoriteten av enhetschefer upplever att administrativa 

arbetsuppgifter upptar en stor del chefens arbetsdag. De administrativa arbetsuppgifterna har 

de senaste åren ökat och förändrats i form av högre krav på dokumentation och granskning av 

verksamheterna.  

En stor positiv förändring kring administration som har skett är upprättandet av en 

sammanhållen administrativ enhet. Enhetscheferna upplever stödet från den administrativa 

enheten som den mest positivt påverkande faktorn för arbetet med administration.  

Resultatet från intervjuerna har vi valt att redovisa utifrån olika teman, som utgår från våra 

frågeställningar:  

1) Vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter  

2) En sammanhållen administrativ enhet   

3) Organisatoriska faktorer som påverkar. 

 

5.1 De vanligast förekommande administrativa arbetsuppgifterna 
 

Vår empiri visar att enhetschefer spenderar allt mer tid framför datorn och att administrativa 

arbetsuppgifter har förändrats de senaste åren. De flesta administrativa arbetsuppgifterna är 

kopplade till de många olika IT-system kring dokumentation, som används i organisationen. 

Hur krävande arbetet är kopplas av majoriteten av intervjupersonerna främst ihop med hur 

mycket tid enhetschefen har till att dokumentera samt hur de olika systemen är uppbyggda.  

Ett par av intervjupersonerna beskriver att de upplever ökad administration som stressande och 

att de inte hinner färdigt med sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid. För att hinna utföra de 

mest akuta administrativa arbetsuppgifterna, bland annat de som handlar om medarbetarnas 

löner, måste annan dokumentation och administration läggas åt sidan. 

 

En av de största administrativa posterna är personaladministration. Detta lägger samtliga 

enhetschefer mycket av sin arbetstid på. Den typen av administration handlar om 

medarbetarnas arbetstider, löner, anställningar och så vidare och varierar i mängd beroende på 

aktuell situation samt vilken typ av verksamhet som bedrivs. 

 

En annan stor administrativ arbetsuppgift är dokumentation som rör verksamheterna. Både i 

form av social dokumentation kring brukare, dokumentation kring verksamheternas rutiner och 

nulägesanalyser.  

För att skapa lättillgängliga och levande dokument, måste dessa regelbundet uppdateras och 

förändras. För att enhetscheferna ska kunna bedriva en regelbunden dokumentation krävs att 

de har koll på behovsförändringar i verksamheterna.  

Det här upplevs av flertalet respondenter som svårt, då tiden cheferna spenderar i 

verksamheterna är mycket begränsad. Empirin från vår undersökning visar att det finns en 

önskan bland enhetscheferna att spendera mer tid ute i verksamheterna och att en konsekvens 

av de ökade administrativa arbetsuppgifterna blir att det nära ledarskapet påverkas negativt i 

form av mindre kontakt med verksamheterna.  
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En majoritet av respondenterna upplever att medarbetare efterfrågar en större chefsnärvaro. 

“Verksamheten behöver en chef som kan vara på plats och ta emot frågor och fånga upp saker 

som man känner av och ser ute i verksamheterna, de kan bli jättetråkiga effekter på den 

psykosociala arbetsmiljön om man inte kan ta tag i saker på en gång” (IP4). 

 

5.2 En sammanhållen administrativ enhet 
 

Samtliga enhetschefer svarade att upprättandet av en sammanhållen administrativ enhet, med 

en ansvarig enhetschef, har förbättrat chefernas administrativa arbetssituation markant. 

Cheferna upplever att samordningen i enheten är bra samt att det finns en stor effektivitet hos 

administratörerna och deras enhetschef.  ”Den administrativa enheten är fantastisk och jag har 

inte varit med om ett så bra stöd tidigare” (IP2).  

Det framkommer även från intervjuerna att placeringen av den Administrativa enheten i 

närheten av cheferna är positiv. Närheten till den Administrativa enheten gör det möjligt för 

enhetscheferna och administratörerna att spontant mötas och ha en direktkommunikation.  

 

Enheten har tillsammans med sin enhetschef bland annat strukturerat upp vilka administrativa 

arbetsuppgifter som en administratör är behjälplig med samt tagit fram standardiserade mallar 

för återkommande arbetsuppgifter.  

Exempel på hur den administrativa enheten standardiserat en administrativ arbetsuppgift är 

processen runt anställningsavtalen för nya tillsvidareanställningar. Andra standardiserade 

mallar som tagits fram är mallar för hyreskontrakt samt in- och utflytt i boende. 

Den Administrativa enhetens arbetsuppgifter rör främst anställningar och scheman i sektorns 

verksamheter. För att kontrollera att rapporterna stämmer behöver uppgifterna i Personec 

jämföras med bland annat inrapporterad sjukfrånvaro och verksamheternas egna schemablad.  

”Innan upplevde jag att jag fick ”personec-ångest” precis innan lönekörningen, men nu finns 

ju den Administrativa enheten som gör förarbetet” (IP5).  

En halvtidstjänst är ansvarig för behörighet i Timecare (Schemaläggningssystem) och 

utbildning för medarbetare och en halvtidstjänst är ansvarig för det nya inköpssystemet. 

Förhållandevis ofta är administratörerna ute i verksamheterna för att träffa personal för 

utbildning och vidareutbildning i bland annat Personec (System för personalrapportering). 

Övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter är hyror samt framräkning av garantibelopp och 

kommunala bostadstillägg. 

 

5.3 Organisatoriska faktorer som påverkar 
 

Samtliga respondenter har i vår undersökning belyst hur de administrativa arbetsuppgifterna 

idag främst påverkas av ökade krav på dokumentation och uppföljning. Cheferna upplever att 

det har skett en ökning av administrativa arbetsuppgifter genom att de behöver genomföra fler 

kvalitetsgranskningar och verksamhetsplaner och att dessa kräver tydligare uppföljning.  

En respondent uttrycker att de ökade systemen kring bland annat avvikelsehantering, 

synpunktshantering och nulägesanalyser genererar en känsla av att behöva sitta från morgon 

till kväll och arbeta med granskning för att kunna ha koll på allt. Upplevelsen att ökad 

granskning tar tid från enhetschefernas möjlighet att spendera tid i sina verksamheter 

återkommer på många ställen i vår empiri. Kraven på ökad dokumentation kommer från 

organisationens ledning men styrs även av ett mer medvetet och krävande samhälle.  

I undersökningen framkommer att det finns en känsla av att den ökade kontrollen ställer höga 

krav på enhetscheferna, men att det saknas struktur, det vill säga arbetsrutiner, för att 

genomföra granskningen på ett tillräckligt och tillfredsställande sätt.   
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“Jag tycker att det håller på att bli en annan kontroll, alltså mer saker som skall göras 

strukturerat, trots att vi ännu inte har struktur för hur de skall göras” (IP3) 

 

Majoriteten av enhetscheferna påtalar hur viktiga stödfunktionerna som finns i de egna 

verksamheterna är, till exempel samordnare, schemaadministratörer och 

verksamhetsutvecklare. Då majoriteten av respondenter har sitt kontor placerat med avstånd 

från sina verksamheter blir stödfunktionerna extra viktiga, då dessa befinner sig på plats direkt 

på operativ nivå. 

Vår undersökning visar att de enhetschefer som har strukturerat sina verksamheter med egna 

stödfunktioner upplever sig ha mer tid till strategiskt administrativt arbete. För att få ihop 

uppdraget som enhetschef och hitta tid för frågor som handlar om långsiktiga mål och det som 

berör exempelvis verksamhetsutveckling, kompetensplaner och jämställdhetsplaner 

underlättar det med egna stödfunktioner som kan utföra vissa administrativa uppgifter.   

 

Stödfunktioner i form av verksamhetsutvecklare som sysslar med metod- och 

verksamhetsfrågor upplevs fungera som en operativ kärna i verksamheten. Ett par av 

respondenterna beskriver det som positivt att kunna delegera uppgifter till en stödfunktion i 

verksamheten då enhetscheferna själva behöver avskildhet för att utföra administrativa 

arbetsuppgifter. 

Vår empiri visar att det framförallt är de schemaadministratörer som i verksamheterna arbetar 

med Timecare (schemaläggning), som fyller en avlastande funktion. Enhetscheferna upplever 

att dessa stödfunktioner avlastar cheferna med arbetsuppgifter som annars skulle kräva mycket 

av chefernas arbetstid.  ”Jag har schemaadministratörer i verksamheterna, på varje ställe, 

annars hade vi nog drunknat ännu mer” (IP2). 

Det framgår även att avsaknad av stödfunktioner i verksamheterna kräver ett mer närvarande 

ledarskap av enhetschefen. “Mycket av min tid går till att vägleda mina medarbetare i 

vardagen, så jag skulle vilja ha en metodutvecklare i gruppen” (IP6). 

 

Empirin visar att majoriteten av de administrativa arbetsuppgifterna inte upplevs som komplext 

krävande var för sig, dock upplever enhetscheferna att det är den stora mängden olika IT-

system och inloggningar som försvårar arbetet.  

Problemet handlar alltså inte om att systemen i sig är för komplicerade, utan snarare om 

mängden olika funktioner i systemen samt implementering och förändring av IT-systemen. 

Enhetscheferna upplever att det är krångligt med många olika ingångar och inloggningar.  

De många systemen resulterar i att de alltför sällan arbetar i systemen och inte får en chans att 

fördjupa sig och skapa en bra arbetsrutin i verktygen. Cheferna uttrycker att det hade förenklat 

deras arbete att ha en och samma inloggning och lösenord till alla IT-system. 

Intervjuerna visar att finns en efterfrågan från cheferna på mer utbildning i de olika systemen, 

samt bättre support och tillgång till stöd vid IT frågor.  

 

Vår undersökning visar att det finns en stark e-postkultur i organisationen, som för 

enhetscheferna innefattar både information och kommunikation. Respondenterna beskriver 

flödet av e-post som ständigt ökande och att stora delar av den e-post som inkommer är direkt 

eller indirekt kopplad till administrativa arbetsuppgifter. “E-post blir alltid första inkörsporten, 

den avgör vad jag kommer att göra för administrativa arbetsuppgifter” (IP4).  

Att e-postkulturen uppfattas som stark beror på enhetschefernas upplevelse att de förväntas 

läsa och besvara all e-post som inkommer även om informationen inte riktas till chefen själv 

eller dennes verksamhet. 
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Vår empiri visar att majoriteten av all kommunikation som sker mellan aktörer i organisationen 

samt mellan enhetschefer och yttre aktörer sker via e-post. Respondenterna upplever 

kommunikation via e-post som både positivt och negativt. 

Positivt i den form att det är en snabb och bekväm kanal för att kommunicera med sina 

medarbetare, då enhetscheferna sällan har tid att besöka sina verksamheter. Ytterligare positiva 

faktorer är att information och det som vill förmedlas via e-post lagras och finns lätt tillgängligt 

att ta fram. Samt att respondenterna upplever de påminnelser som kommer via e-post, om 

exempelvis uppdateringar i IT-system som ett hjälpmedel. 

 

Negativa faktorer gällande e-post som har framkommit i vår studie är den inkommande 

mängden. ”Läsa e-post är det som tar mest av min tid varje dag vid datorn. Kan ta upp till två 

timmar per dag” (IP1). 

Mängden e-post som fyller inkorgen och inte hinner arbetas igenom de dagar som cheferna är 

borta från kontoret är en faktor som många upplever som stressande. Ett sätt att hantera den 

stressen har blivit att läsa e-post i mobiltelefonen. Något som vissa av respondenterna beskriver 

som negativt, då det leder till minskad närvaro på till exempel möten. ”Har man inte suttit vid 

datorn minst en timme per dag känner jag att arbete och uppgifter läggs på hög. Det händer 

ofta att jag kollar e-post när jag till exempel är på möten. Konsekvenserna av detta blir att jag 

är mindre fokuserad och mindre närvarande” (IP1). 

Andra respondenter svarade dock att e-post i mobiltelefonen är positivt, då man oberoende av 

tid och rum kan skicka iväg ett meddelande exempelvis till en medarbetare eller kollega. 

 

5.4 Slutsats resultat 
 

Resultatet visar tydligt att en ökning av administrativa arbetsuppgifter bland annat i form av 

dokumentation och kontroll har skett inom den kommunala sektorn.  

Personaladministration är den vanligast förekommande administrativa arbetsuppgifter för en 

enhetschef, vilket i den aktuella organisationen har underlättats till viss del av införandet av 

Administrativa enheten.  

Faktorer som framkommit tydligast i empirin påverka administrativa arbetsuppgifter är 

ökningen av granskning och kontroll, mängden datasystem samt e-post kulturen och 

stödfunktioner i de egna verksamheterna.  

 

6. Analys 
 

I analysen har vi valt att utgå ifrån samma teman som i resultatet då dessa är de mest 

framträdande i vår undersökning. 

1) De vanligast förekommande administrativa arbetsuppgifterna 

2) En sammanhållen administrativ enhet  

3) Organisatoriska faktorer som påverkar. 

 

6.1 De vanligast förekommande administrativa arbetsuppgifterna  
 

Utifrån vår empiri kan vi se att enhetscheferna lägger mycket av sin arbetstid på administrativa 

arbetsuppgifter. De mest framträdande administrativa arbetsuppgifterna som framkom i vår 

undersökning är personaladministration och dokumentation i olika datasystem.  

Uppdraget som enhetschef i en kommunal organisation innebär att ha yttersta 

verksamhetsansvar och personalansvar. Ansvarsområden som genererar administrativa 
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arbetsuppgifter som bland annat rör personalfrågor är en stor del av chefens uppdrag (Bergman, 

2009). 

 

Ivarsson Westerbergs (2000) gör en uppdelning av vardagliga administrativa arbetsuppgifter 

och de som ingår i att leda arbetet i en organisation eller verksamhet det vill säga ledning, 

styrning och kontroll.  

Utifrån empirin av de vanligaste administrativa arbetsuppgifter så framkommer det att de 

administrativa arbetsuppgifterna som enhetschefen utför inte enbart omfattar de som ingår i att 

leda arbetet. Många av arbetsuppgifterna är vad Ivarsson Westerberg menar vardaglig 

administration (Ivarsson Westerberg, 2000). Utifrån detta resonemang kan man tolka det som 

att en enhetschefs roll har utvecklats från att vara chef till att delvis vara administratör. 

 

Majoriteten av enhetscheferna tycks uppleva att administrativa arbetsuppgifter både har ökat 

och förändrats de senaste åren. Det stämmer överens med det vi observerade i vår tidsstudie 

hösten 2013, samt det som framkommer i tidigare forskning om enhetschefers arbetssituation. 

Till exempel det som forskaren Lisa Björk (2013) skriver i sin avhandling om hur mellanchefer 

i offentliga organisationer upplever att administrativa arbetsuppgifter har ökat de senaste åren 

(Björk, 2013). 

Den stora mängden administration och de växande högarna med uppgifter på enhetschefernas 

skrivbord tvingar dem att göra prioriteringar mellan olika ärenden. Detta bekräftas i vårt 

resultat och är återkommande i samtliga intervjuer. Hur enhetscheferna prioriterar sina 

uppgifter varierar, men det finns en gemensam uppfattning om att det är de mest akuta ärendena 

och de som handlar om personalen som kommer i första hand. 

 

Empirin visar även att ökningen av administrativa arbetsuppgifter har lett till att enhetscheferna 

spenderar allt mer tid framför datorn. Som en respondent beskrev börjar arbetsdagen alltid 

framför datorn och flertalet uppger att det är svårt att hinna med arbetsuppgifter på ordinarie 

arbetstid. Konsekvenser som beskrivs utifrån detta är upplevelser av stress samt minskad tid 

ute i verksamheterna.   

Forsberg Kankkunen (2006) tar upp liknande upplevelser i sin studie, känslan av att slitas 

mellan olika arbetsuppgifter och prioriteringar och att de inte har tillräckligt med utrymme till 

att vara en närvarande chef för medarbetarna (Forsberg Kankkunen, 2006). 

Stressen som beskrivs är ett resultat av prioriteringarna och ger tydliga signaler om att 

enhetschefers administrativa arbetsuppgifter har ökat kraftigt. Då många av de administrativa 

arbetsuppgifterna grundar sig i den ökade granskningen, som Ahlbäck Öberg (2010) menar 

bland annat omfattar mål- och resultatstyrning, kan det tolkas som att denna typ av 

arbetsuppgifter inte kommer att minska. Utifrån ett resonemang kan det bli allt mer relevant att 

tydligare undersöka vilka av dessa arbetsuppgifter som kan vara illegitima (Björk, 2013) för 

att möjlighet minska den upplevda stressen. 

 

6.2 En sammanhållen administrativ enhet  
 

Samtliga av respondenterna svarade att upprättandet av en sammanhållen administrativ enhet, 

med en ansvarig enhetschef har förbättrat chefernas administrativa arbetssituation markant. 

Cheferna beskriver den Administrativa enheten som avgörande för hur väl deras arbete kring 

administration fungerar.  

Tidigare var det administrativa stödet ojämnt fördelat och organiserat. Med hjälp av 

problemkartläggningar upprättades den administrativa enheten, med samma administratörer 

och resurser som tidigare.  
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Skillnaden blev att en enhetschef tillförordnades som skapade rutiner och riktlinjer. Idag 

upplever enhetscheferna att det finns en struktur och en tydlighet kring vilka ärenden enheten 

hjälper till med.  

Flera respondenter påtalade fördelen med att den Administrativa enheten är placerad i samma 

hus som enhetscheferna. Möjligheten till spontana möten och direktkommunikation leder till 

minskad e-post, samt att frågor och problem kan tas tag i direkt och inte läggas på hög.    

Den sammanhållna Administrativa enheten innebär att organisationen har samlat all 

specialistkunskap i sektorn om administration i en funktion. Det är det här Jacobsen & Thorsvik 

(2008) menar med funktionsbaserad indelning, eller specialisering på gruppnivå.  

Den Administrativa enhetens arbete med att ta fram standardiserade mallar och formulär 

uppgav en majoritet av enhetscheferna som positivt och underlättande. Det stämmer överens 

med en av Mintzbergs underdimensioner om standardisering i lag- och regelstyrda 

organisationer (Mintzberg 1979 i Jacobsen, 2005).  

Jacobsen & Thorsvik framhåller den förutsägbarhet samt främjandet av effektivitet i 

administrativa arbetsuppgifter som standardisering gör. Även den maskinbyråkratiska modell 

som är en av Mintzbergs modeller styrker detta. Där lyfts standardisering fram som en fördel. 

(Mintzberg 1979b i Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

6.3 Organisatoriska faktorer som påverkar  
 

I vår genomförda studie kan vi se att enhetschefer styrs allt mer av så kallade strategiska regler, 

såsom dokumentation och riktlinjer. Detta påverkar chefernas operativa ledarskap som möts 

av ökade förväntningar och krav från organisationen samt medarbetare. Ytterligare påverkas 

cheferna av ökade krav och en större medvetenhet från samhället.   

Vår empiri visar att enhetscheferna främst upplever att extern granskning tillämpas inom 

organisationen, i form av kvalitetsmätningar, uppföljningar och dokumentation som ska 

redovisas och granskas.  

Dessa faktorer som har framkommit från vårt insamlade material stämmer väl överens med hur 

Ahlbäck Öberg (2010) beskriver den externa granskningen som normen för granskning av 

offentliga organisationer i Sverige och metoden för att kontrollera att våra gemensamma 

resurser används på rätt sätt (Ahlbäck Öberg, 2010).  

Att en stor del av granskningen gynnar verksamheterna i form av kvalitetssäkring uppfattas 

som positiv, trots att den är både tidskrävande och kräver ständig uppdatering.  

Dock visar vår empiri att det finns en frustration kring den granskning som upplevs som 

irrelevant för enhetschefernas verksamheter. Till exempel att en del av granskningen görs 

enbart för att den efterfrågas utifrån granskningssyfte och inte på något sätt har någon nytta för 

verksamheten. 

Samtidigt som empirin visar att granskningen har ökat saknas det struktur för hur en del av de 

arbetsuppgifter som rör granskningen skall utföras. Detta kan vara en orsak till att granskningen 

upplevs markant ha ökat samt inte alltid gynnar verksamheterna. 

  

Den kraftiga expansionen av offentlig sektor kan vara en påverkande faktor för hur 

enhetscheferna upplever ökade krav och förväntningar från organisationen och samhället. Hall 

(2012) beskriver hur många organisationer idag hanterar expansionen genom att införa 

managementmodeller, som exempelvis New Public Management (Hall, 2012). Det 

framkommer i empirin att enhetscheferna upplever en ökad mängd kvalitetsmätningar och 

nulägesanalyser. Dessa former av kontrollsystem kan liknas med strategier inom NPM.  

 

System och standardiserade processer från organisationen bör vara anpassade efter 

enhetschefernas kompetens och verksamheternas behov.  
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Då Maskinbyråkratin har många likheter med en stor offentlig organisation kan det vara svårt 

att ta fram standardiserade processer och system som även anpassas till enhetschefernas olika 

kompetensnivå inom olika områden. 

I Mintzbergs maskinbyråkrati framgår det som en nackdel att medarbetares kompetens inte tas 

till vara när arbetsuppgifter standardiseras i för stor utsträckning. Bortsett från det ses 

standardisering av arbetsuppgifter som en fördel inom maskinbyråkratin (Mintzberg 1979b i 

Jacobsen & Thorsvik 2008).  

 

För att enhetschefer ska klara av att utföra sitt uppdrag som chef på ett tillfredsställande sätt, 

med den stora mängd dokumentation och administration som det idag innebär, är det viktigt 

med verksamhetsstödjande IT-system. Systemen bör vara lättillgängliga och anpassade för 

både användare och verksamhet. 

Vår empiri tyder på att flertalet av de IT-system som organisationen infört saknar tillräckligt 

bra användbarhet och hanterbarhet. Ett flertal av respondenterna svarade att de upplever 

systemen som svåra att arbeta i och att de saknar tillräckligt med kompetens och stöd kring 

frågor som rör IT, då systemen ofta förändras.  

 

Osäkerheten kring IT frågor leder till att enhetschefer ibland hellre lägger besvärliga uppgifter 

åt sidan än försöker lösa dem. Forskningsrapporten (2011) kring införande av 

verksamhetsstödjande IT-system belyser vikten av att en organisation bör se systemutveckling 

som verksamhetsutveckling och uppmärksamma verksamheters förutsättningar och resurser 

för att lyckas med införandet (Lind Et.al., 2011).  

Vår undersökning visade att det största hindret (för att utföra administrativa uppgifter på ett 

angenämt sätt) som respondenterna har påpekat är det stora antalet olika inloggningar och 

lösenord till de många datasystem som används. Det här är något som enhetscheferna har fört 

vidare till chefer på högre nivå, men ännu inte sett någon förenkling av.  

Enhetscheferna efterfrågar även fler lämpliga utbildningar och bättre support kring frågor som 

rör IT.  

Vår empiri visar att det finns en stor efterfrågan på förbättring och mer användbara och 

lätthanterliga IT-system bland enhetscheferna.  

 

Vidare i vår analys framkommer enhetschefernas upplevelse av e-post som kommunikations- 

och informationskanal. Respondenterna beskriver inkorgen med e-post som den mest 

avgörande faktorn för vilka administrativa arbetsuppgifter som arbetsdagen kommer att 

resultera i. Att e-post har blivit den vanligaste kanalen för kommunikation styrks i tidigare 

forskning (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Enhetschefernas e-post konton är en del av de IT-

system som vi tidigare beskrivit som ett administrativt stöd för administrativa arbetsuppgifter. 

Intervjuerna beskriver e-post systemet som hanterbart och en anledning kan vara att cheferna 

använder sig av systemet flera gånger dagligen och därför upplever det som användbart och 

lättnavigerat. 

 

Intervjuerna visar att majoriteten av enhetschefer upplever det positivt att kunna skicka snabba, 

korta meddelande via e-post, oberoende av tid och rum. Det som dock skiljer sig mellan 

respondenterna är huruvida de upplever en överfull e-post inkorg som stressande eller inte. Då 

handlar det främst om e-post som rör information snarare än tvåvägskommunikation. Det 

stämmer överens med det som Jacobsen & Thorsvik (2008) nämner som en negativ faktor kring 

IT kommunikation. Att den stora mängden informationen blir alltför riklig och att det läggs 

oproportionerligt mycket tid på e-post (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
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Hur enhetscheferna har utformat stödfunktioner i sina egna verksamheter och hur mycket 

administrativt arbetet som delegeras ut skiljer sig också mellan alla respondenter. Samtliga 

enhetschefer som har stödfunktioner i de egna verksamheterna är dock eniga om vilket 

väsentligt stöd och syfte dessa funktioner fyller.  

 

Att ha stödfunktioner i den egna verksamheten kan ses som en form av funktionsbaserad 

indelning på individnivå (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Ett tydligt exempel på detta som 

framkommer i empirin är de schemaadministratörer som finns i många av verksamheterna. 

Varje medarbetare än ansvarig för att lägga in sina önskemål men det är schemaadministratören 

som efter det får ihop och justerar önskemålen efter bemanningskravet.  

Funktionsbaserad indelning på individnivå underlättar både för de anställda och för 

enhetschefen genom att en person är ansvarig istället för hela gruppen. Hade det inte funnits 

en schemaadministratör hade det varit enhetschefens ansvar att samordna schemaarbetet och 

förlägga mer av sin arbetstid i de operativa verksamheterna för att se dess föränderliga 

bemanningsbehov. 

 

6.4 Slutsats analys 
 

Vår slutsats i analysen är att enhetschefers upplevelse av sitt arbete med administrativa 

arbetsuppgifter påverkas mycket av ökade krav på dokumentation och extern granskning, som 

kommer från organisationer såväl som ökade krav på transparens från samhället.  

Expansionen av offentlig sektor i Sverige leder till ökat användande av managementmodeller 

inom offentliga organisationer. Det här är något som visar sig genom bland annat fler 

kvalitetssäkringar, effektivitetsmätningar, resultatanalyser och utvärderingar. 

Dessa krav på ökad administration tar mycket av enhetschefers arbetstid och administrativa 

arbetsuppgifter tenderar att lägga andra verksamhetsutvecklande uppgifter åt sidan. 

 

För att enhetschefer på bästa sätt ska bedriva administration på ett effektivt och 

tillfredsställande sätt krävs att de IT-system som inrättats som administrativt stöd upplevs som 

hanterbara och användbara. Systemutveckling bör av organisationen ses som 

verksamhetsutveckling för att implementeras på bästa sätt. 

En sammanhållen administrativ enhet underlättar enhetschefers administrativa 

arbetsuppgifter genom övertag av vissa administrativa arbetsuppgifter, standardisering av 

processer samt en tydlig struktur. 
 

7. Diskussion 
 

I vår diskussion kommer vi att diskutera hur olika val och faktorer har påverkat vårt resultat 

samt hur väl vi anser oss ha besvarat vårt syfte. 

Diskussionen kommer att beröra förslag på hur en kommunal organisation kan ge enhetschefer 

bra förutsättningar att utföra sina administrativa arbetsuppgifter. Förslagen utgår från 

diskussionen av de påverkande faktorer som framkommit i undersökningen.  

Vi kommer även redogöra för förslag på framtida forskning inom området. 
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7.1 Resultatet från vår undersökning 
 
Resultatet av våra intervjuer anser vi håller en god kvalité då vi innan intervjuerna genomfördes 

arbetade mycket med att frågorna i intervjuguiden skulle stämma överens med syfte och 

frågeställningar.  

Det är svårt att påvisa att vår undersökning hade fått samma svar om ännu en uppsatsgrupp 

hade gjort en likadan studie. Vi inser att vår förkunskap om organisationen, och 

enhetschefernas förkännedom av oss kan ha påverkat resultatet. Vi tycker dock att vårt resultat 

skulle kunna vara generaliserbart på kommunala organisationer. Det grundar vi på att vi främst 

har utgått från tidigare forskning som genomförts i svenska offentliga organisationer samt att 

våra frågeställningar inte riktar sig till en specifik organisation eller berör för preciserade 

arbetsuppgifter. 

 

Samtidigt finns det flertalet faktorer och val som vi gjort som skulle ha kunnat påverka vårt 

resultat och/eller lett oss i en annan riktning: 

 

Vårt val att inte blanda in politiska beslut och lagstiftning i undersökningen kan ha påverkat 

både utformningen i förarbetet och resultatet på ett relativt markant sätt. Politik och lagstiftning 

är övergripande faktorer som har stor påverkan på vad som sker i kommunala organisationer. 

Hade vi inkluderat dessa faktorer är det troligt att intervjuguiden utformats något annorlunda 

och vi hade även fått utveckla tidigare forskning och teori. Vilket i slutändan troligen hade 

påverkat hela undersökningen. 

 

Även valet att utgå från enhetscheferna inom utförarverksamheter och inte inom 

myndighetsverksamheterna bör ha påverkat. Framförallt upplevelsen av den Administrativa 

enheten, då myndighetscheferna hade ett större administrativt stöd tidigare. Hade vi utgått från 

dem eller bägge enhetschefsgrupperna hade resultatet troligtvis inte varit lika positivt. Då den 

Administrativa enheten framstår som en av de positiva faktorer som påverkar enhetschefens 

administrativa arbetsuppgifter hade vi troligen dragit en helt annan slutsats om vi inkluderat 

enhetschefer för myndighetsutövning i undersökningen. 

 

För att få en bredare bild av vårt undersökningsområde hade vi kunnat innefatta fler led i 

organisationen, som sektorsledningen och medarbetare men även stödfunktioner som IT. Vi 

valde aktivt att enbart intervju enhetschefer samt en områdeschef för att samla in 

bakgrundsinformation. Intervjuer med medarbetare och sektorsledningen hade troligen gett oss 

fler vinklar på resultatet och en mer ingående bild av administrativa arbetsuppgifter.  

Stödfunktionen IT-avdelningen, förekommer på flera ställen i vår empiri, framförallt handlar 

de om enhetschefernas önskemål om förändrat stöd. Att få med IT-avdelningens perspektiv 

hade troligen även det påverkat vårt resultat och framförallt analysen. 

 

7.2 Faktorer som påverkar en enhetschefs administrativa arbetsuppgifter 
 

Vi anser att de resultat vi fått fram från vårt empiriska material stämmer väl överens med den 

tidigare forskning som vi har utgått ifrån.  

Enhetscheferna anser att de spenderar mycket av sin arbetstid på administrativa arbetsuppgifter 

och att dessa uppgifter har förändrats genom ökade krav på dokumentation och granskning de 

senaste åren. Vår nämnda empiri stödjer det som Forsberg Kankkunen (2006 & 2009) och 

Bergman (2009) redogör för i sina studier.   
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Vi kan se att offentliga organisationer influeras av managementmodeller genom 

kvalitetsmätningar, nulägesanalyser och standardiserade arbetsprocesser. Samtidigt 

ifrågasätter vi användandet av management modeller. Hall (2012) menar att dessa modeller 

måste vara verksamhetsberoende och gå att applicera på vilken typ av verksamhet som helst 

(Hall, 2012). Vi tror att det hade varit bättre om organisationer såg till vilka resurser, behov 

och kompetens enhetscheferna har, istället för att använda standardiserade processer i för stor 

utsträckning. Vi misstänker att det finns en risk i att applicera färdiga modeller på 

organisationer som berör människor, då behoven som finns i verksamheterna ständigt 

förändras. 

 

De organisatoriska faktorer som framkom som mest positiva i empirin är en sammanhållen 

administrativ enhet och egna stödfunktioner i verksamheterna. Dessa stödfunktioner avlastar 

enhetschefer genom övertag av vissa administrativa arbetsuppgifter och support kring 

administrativa ärende. Båda dessa faktorer kan härledas till funktionsbaserad indelning, det vill 

säga specialisering av arbetsuppgifter på grupp- eller individ nivå (Jacobsen & Thorsvik, 

2008).  

Här lyfts alltså funktionsbaserad indelning fram som något positivt. Trots detta ser vi en risk att 

i för stor utsträckning specialisera kunskap i en organisation. På gruppnivå är det fortfarande 

markant viktigt att en enhetschef har kunskap och kompetens nog att utföra de arbetsuppgifter 

som ingår i uppdraget. Samma sak gäller på individnivå bland stödfunktioner, där det är viktigt 

att alla i en verksamhet fortfarande har en uppfattning om alla arbetsuppgifter som behöver 

utföras.  

 

Vår undersökning visade på ett par organisatoriska faktorer som upplevs som både positiva och 

negtiv och dessa berör främst IT-system, e-post kulturen i organisationen samt ökad 

dokumentation och granskning.  

Kring faktorerna IT-system och e-post framkom ett behov av utveckling och en önskan om 

större användbarhet och hanterbarhet som administrativa hjälpmedel. Som studien av Lind Et 

al., (2011) visar krävs det att organisationer ser systemutveckling som verksamhetsutveckling 

för att skapa en positiv effekt (Lind Et.al., 2011). 

Ahlbäck Öbergs (2010) beskrivning av den ökade kontrollen och granskningen 

överensstämmer väl med det som framkommit i vår empiri som en av de största påverkande 

faktorn (Ahlbäck Öberg, 2010). 

 

Vi drar utifrån vår genomförda studie slutsatsen att enhetschefers arbete kring administrativa 

arbetsuppgifter påverkas till viss del av individuella förutsättningar, utifrån vilken struktur 

cheferna själva använder. Metoder kring personalplanering, schemaläggning, dokumentation 

och så vidare varierar. En vidare analys av vår empiri stryker det som presentationen av 

Chefios-projektet (2013) beskriver om hur organisatoriska förutsättningarnas påverkan är 

minst lika avgörande för hur enhetschefer upplever sina administrativa arbetsuppgifter (Östebo 

Et al., 2013). Tydlighet, struktur och en väl fungerande kommunikation är framstående 

exempel på en bra organisatorisk strategi, som fungerar och anses underlätta enhetschefers 

administrativa arbete. 
 

7.3 Förslag till hur kommunala organisationer kan ge enhetschefer bra förutsättningar 

att utföra sina administrativa arbetsuppgifter. 
 

Resultatet av vår studie visar att det finns en rad faktorer som påverkar en enhetschefs 

administrativa arbetsuppgifter. 
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Positiva faktorer som bör lyftas fram som bra exempel för andra kommunala organisationer är 

en sammanhållen administrativ enhet med ett tydligt uppdrag och ansvar samt jämn fördelning 

av administrativt stöd. Empirin visar att en administrativ enhet utgör en stor skillnad och 

förbättring för enhetschefers möjligheter att utföra administrativa arbetsuppgifter som främst 

berör personaladministration. 

 

De flesta kommunala organisationer har stödfunktioner i form av HR-avdelningar och 

Ekonomiavdelningar med mera. Många organisationer saknar dock egna stödfunktioner i varje 

verksamhet. Möjligheten till egna stödfunktioner i form av till exempel schemaadministratörer 

har framkommit som en positivt påverkande faktor i vår undersökning. Dessa funktioner 

upplevs fungera som ett avlastande stöd för enhetscheferna när det gäller administrativa 

arbetsuppgifter på verksamhetsnivå. 

 

Allt för många IT-system med olika inloggningar är en organisatorisk faktor som upplevs 

påverka enhetschefers administrativa arbete. Organisationer bör utgå från verksamheters 

förmågor och begränsningar vid IT-utveckling. Enhetschefer bör erbjudas 

kompetensutveckling som rör IT-system och ha tillgång till bra support som rör systemen. 

Slutsatsen vi drar är att utbildning, samt hanterbara system med färre kombinationer av 

inloggningar skulle underlätta för enhetschefer.  

 

7.4 Förslag på framtida forskning 
 

Då vi tycker att det resultat vi fått fram varit av god kvalité men varit något för sparsamt hade 

vi gärna sett att undersökningen utvecklats vidare. Ännu en liknande undersökning, med ett 

bredare empiriskt material hade varit av intresse för att finna fler faktorer som påverkar 

enhetschefers administrativa arbetsuppgifter. 

Det hade varit intressant att genomföra en undersökning som handlar om ökad dokumentation 

och uppföljning. En sådan kunskap hade kunnat underlätta för vidare forskning på hur 

framväxten av granskningssamhället påverkar det nära ledarskapet för enhetschefer inom 

kommunala organisationer. 

Vi önskar i framtiden även se forskning kring hur managementteorier kan utvecklas för att 

anpassas mer till kommunala organisationer. Samt hur IT-system skulle kunna förbättras och 

förenklas för enhetschefer. Den typen av forskning skulle inte enbart gynna enhetschefer utan 

även hela organisationer och dess medarbetare. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Förutsättningar som kan påverka 

 

Hur många anställda har du? 

 

Hur många grupper/verksamheter? 

  

Administrativa arbetsuppgifter. 
 

Beskriv de vanligaste administrativa arbetsuppgifterna du har/utför och vart de ”hör”. 

T.ex. personal, brukare verksamheter osv. 

 

Uppskatta hur många timmar du lägger på administrativa arbetsuppgifter per dag/vecka/månad. 

 

Beskriv din uppfattning om hur de administrativa arbetsuppgifterna har förändrats de senaste 

åren. T.ex. Ökat, minskat eller oförändrat. 

 

Hur påverkar de ökade/minskade/oförändrade administrativa arbetsuppgifterna dig och ditt 

arbete?  

 

Händer det någonsin att du prioriterar bort andra arbetsuppgifter för att utföra administrativa 

uppgifter.  

Följdfråga – Ja – Vilka? 

 

Finns det administrativa arbetsuppgifter som du prioriterar bort ibland? 

Följdfråga beroende på ja/nej/nja 

 

Händer det att du gör administrativa arbetsuppgifter utanför din arbetstid?  

 

Stödfunktioner 

 

Vilka stödfunktioner samarbetar du med idag? 

 

I vilka ärenden får du stöd av stödfunktionerna? 

 

Finns det administrativa arbetsuppgifter där du önskar mer stöd från stödfunktion/annan 

funktion? 

Om Ja, vilka arbetsuppgifter kan det handla om? 

 

Vad har du för stödfunktioner i dina egna verksamheter? Samordnare/pedagog. 

Om Ja, vilka administrativa arbetsuppgifter utför de? 

 

Vad finns det för andra administrativa arbetsuppgifter som du kan lägga ut i verksamheterna? 

 

Organisatoriska förutsättningar. 
 

Är det tydligt för dig vilka administrativa arbetsuppgifter som ingår i ditt uppdrag? 
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Följdfråga – Nej, varför? 

 

Vilka administrativa arbetsuppgifter anser du är relevanta för dina verksamheter? 

 

Vilka administrativa arbetsuppgifter anser du att du gör mer för någon annan än för dina 

verksamheter, som verksamheten inte har någon nytta av? Exempel utvärdering, 

kvalitetsmätningar mm. 

Följdfråga: Vilka? 

 

Vad har organisationen gjort för att effektivisera det administrativa arbetet sedan 

sammanslagningen? 

 

Vad skulle du vilja att organisationen gjorde för insatser för att förenkla administrativa 

arbetsuppgifter? 

 

Vart vänder du dig när stöter till komplikationer, t.ex. nya system/verktyg? 

 

Vad får du för stöd av din närmaste chef när det gäller administrativa arbetsuppgifter? 

 

Forskning visar att den här typen av administrativt arbete har ökat väldigt den senaste tiden, 

upplever du att några av de uppgifter som du förväntas utföra idag tidigare utfördes av någon 

annan? 
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