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Sammanfattning
Denna studie är en undersökning av funktionsledarnas på Länsstyrelsen i Kronobergs läns 

nya roll. Den nya rollen med ett utökat chefskap började gälla efter den senaste 

omorganiseringen, från årsskiftet 09/10. Syftet med omorganiseringen är att få ner 

ledarskapet i organisationen och att medarbetarna ska få bättre tillgång till sin chef. 

Tidigare kallades funktionsledarna funktionsansvariga. De hade ett arbetsledaransvar och 

fördelade arbetsuppgifterna i funktionen. Det som har tillkommit efter omorganisationen 

och namnbytet är att de nu ska sköta löne- och medarbetarsamtal. Dessa uppgifter låg 

tidigare på enhetschefen. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur det utökade 

chefskapet hos funktionsledarna påverkar deras roll och arbetsgemenskap och vilka 

effekter ett ledarskap längre ner i organisationen medför för funktionledarnas 

arbetssituation. Den tidsperiod som undersökningen omfattar är den närmast före 

omorganiseringens genomförande 2009 och under året 2010.  De teorier jag studerat 

närmare är främst rollteorier men också teorier kring ledarskap, omorganisation och 

institution. Undersökningen bygger på en förstudie och en huvudstudie. I förstudien 

använde jag mig av intervjufrågor som jag sökte svar på via e-post. Syftet med 

förundersökningen var att jag skulle få en bild av vilka frågor som var intressantast att gå 

vidare med. Förundersökningen visade att funktionsledarna upplevde vissa problem med 

att vara i en mellanposition med olika krav uppifrån och nedifrån i organisationen. Där 

gick också att se att funktionsledarna upplevde tidsbrist med att hinna med alla 

arbetsuppgifter och med att kombinera de olika rollerna i sin tjänst samt otydligheter i var 

gränserna för deras roll gick. Arbetsgemenskapen menade de dock inte förändrats så 

mycket. För att få ytterligare och djupare information om funktionsledarnas syn på sin 

nya roll har jag använt mig av intervjuer. Sex funktionsledare har intervjuats. Resultatet 

visar på att det förekom rollproblem som rollöverlastning, rolloklarhet och rollkonflikter. 

Det gick inte att påvisa några större förändringar i arbetsgemenskapen som berodde på 

den nya rollen. Undersökningen visade också på problem med mellanchefsrollen och med 

oklarheter i ledarrollen. Majoriteten av respondenterna anser att syftet med 

omorganiseringen uppfyllts.
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Abstract
Undersökningen rör funktionsledarnas nya roll på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Den 

nya rollen är ett utökat chefskap som är en del av en omorganisering. Syftet med studien

är att ta reda på hur det utökade chefskapet hos funktionsledarna påverkar deras roll och 

arbetsgemenskap samt vilka effekter ett ledarskap längre ner i organisationen medför.

Teorier kring roll, ledarskap, organisation och institution har används. Metoden som 

använts är främst intervjuer. Resultatet visar på rollproblem som rolloklarhet, 

rollöverlastning och rollkonflikt men även på problem med mellanchefsrollen. Det gick 

inte att påvisa några större förändringar i arbetsgemenskapen som berodde på den nya 

rollen. Omorganiseringen har uppfyllt sitt syfte med att få ner ledarskapet i 

organisationen och med ge medarbetarna en större tillgång till sin chef, enligt de flesta 

intervjuade.

Nyckelord: Roll, Ledarskap, Organisation, Institution
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Förord
Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Bakgrunden 

till att de vill ha funktionsledarnas situation utredd är att dessa ledare har fått ett utökat 

chefskap sen omorganiseringen vid årsskiftet 09/10. I de nya arbetsuppgifterna ingår att 

de nu även ska hålla medarbetar- och lönesamtal med personalen i respektive funktion. 

Dessa uppgifter låg tidigare på enhetschefen. Under denna process har jag fått en inblick i 

Länsstyrelsens verksamhet. Jag vill tacka alla som ställt upp på intervjuer och tålmodigt 

svarat på mina frågor för deras deltagande. Jag vill också tacka min handledare på 

universitetet Glenn Sjöstrand och på Länsstyrelsen vill jag tacka Malin Benz- Hellgren 

och Helén Jönsson för den hjälp jag fått och för att de delat med sig av sin tid och sina 

kunskaper.
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1. Introduktion
Detta är en studie av funktionsledarna på Länsstyrelsen i Kronobergs läns nya roll som 

tillkom efter den senaste omorganiseringen och började gälla från årsskiftet 09/10. 

Omorganisering föregicks av en del diskussion där personalen involverades redan i 

planeringsfasen. Syftet med omorganiseringen är att få ner ledarskapet i organisationen och 

att medarbetarna ska få bättre tillgång till sin chef. I planeringsskedet för mitt examensarbete 

så hade jag en tanke om att jag ville göra min studie på en arbetsplats med direkt anknytning 

till arbetslivet. Jag fick kontakt med Länsstyrelsen som är en statlig myndighet med 160 

anställda. På varje funktion på Länsstyrelsen finns det en funktionsledare som leder och 

organiserar arbetet. Det finns 17 olika funktioner och lika många funktionsledare. Den nya 

rollen innebär att funktionsledarna får ett utökat chefskap och nu även ska hålla i medarbetar-

och lönesamtal.  Anledningen till att Länsstyrelsen vill ha funktionsledarnas situation utredd 

är att de vill se hur funktionsledarna upplever sin nya roll och vad som kan vara problematiskt 

med den och de nya uppgifterna. Mitt intresse för uppgiften är att se det ur ett sociologiskt 

perspektiv. Jag vill se hur de nya arbetsuppgifterna påverkar rollen och arbetssituationen och 

vilka rollproblem som kan föreligga och om det har inneburit förändringar när det gäller 

arbetsgemenskap och ledarroll. Jag vill också ta reda på hur omorganiseringen och processen 

runt omkring har påverkat funktionsledarnas arbetssituation samt om syftet med 

omorganiseringen uppnåtts. Jag vill även koppla förändringarna till ett institutionellt 

perspektiv för att se hur organisationen påverkas av andra organisationer och trender. I 

förstudien fann jag att funktionsledarna upplevde vissa problem med att vara i en 

mellanposition med olika krav uppifrån och nedifrån i organisationen. De upplevde också 

tidsbrist med att hinna med alla arbetsuppgifter och med att kombinera de olika rollerna i sin 

tjänst. Det visar också på problem med tydligheten i var gränserna för deras roll gick. 

Arbetsgemenskapen menade de dock inte förändrats så mycket. Jag har gjort ytterligare sex 

intervjuer med funktionsledare och använt mig av teorier och tidigare forskning kring roller, 

ledarskap, institution och organisation. 
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1.1 Bakgrund

Min inledande kontakt med Länsstyrelsen fick jag med funktionsledare Malin Benz-Hellgren 

som jag träffade för att diskutera mitt arbete. Efter en del diskussioner och i samråd med 

personalchefen Helén Jönson kom vi fram till att jag skulle undersöka hur funktionsledarna 

upplevde sin nya roll. 

1.1.1 Funktionsledarnas roll

För att få klarhet om de förändringar som skett i organisationen och i funktionsledarnas roll så 

intervjuade jag personalchef Helén Jönsson för mer information. Jag fick veta att 

funktionsledarna nya uppgifterna tidigare låg på enhetschefen. Anledningen till förändringen 

är att man på Länsstyrelsen vill att chefskapet ska komma närmare medarbetarna och att 

tydliggöra chefsrollen samt att den närmsta chefen inte ska ha för stor grupp av underställda 

att ansvara för. De tidigare funktionsansvariga fick söka om sina tjänster och tjänsten utlystes 

internt. Flertalet av de nuvarande funktionsledarna är tidigare funktionsansvariga. 

Funktionsledarna har uppdraget på en fyraårsperiod, därefter får de som är intresserade söka 

om internt. Anledningen till det är att funktionsledaren inte ska ha sin tjänst på livstid utan att 

tjänsten eller den som innehar tjänsten ska kunna omvärderas. Funktionsledaruppdraget är 

cirka 20% av tjänsten. Förutom sitt funktionsledaruppdrag, där arbetsledning, medarbetar- och 

lönesamtal ingår ska de även sköta handläggaruppdrag eller andra uppdrag. För att klara av 

den nya ledarskapsrollen har funktionsledarna fått utbildning inom ledarutveckling och 

medarbetarsamtal. 

1.1.2 Länsstyrelsen Kronobergs län

I de informationsblad och broschyrer som jag fått ifrån Länsstyrelsen kan man läsa att 

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en kunskapsorganisation som ser personalen som sin 

främsta resurs. På Länsstyrelsen finns det 160 personer anställda. Arbetsplatsen är numera 

kvinnodominerad, en förändring som skett det senaste decenniet. Denna tendens går även att 

finna hos andra statliga myndigheter. De strävar dock efter att uppnå en balans mellan könen. 

De har även andra personalpolitiska ambitioner som de tar fasta på bland annat att det ska 

vara roligt att gå till jobbet och att det ska råda tillit, öppenhet, ansvar samt respekt. Detta är 

den värdegrund som de lutar sig mot. De strävar också efter att det ska vara nära mellan chef 



9

och personal.  Funktionsledarnas nya roller kan ses som del i detta. Länsstyrelsens uppdrag är 

att främja länets utveckling, föra ut den nationella politiken och bedriva en effektiv 

förvaltning. Deras mål är att skapa ett samhälle som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

hållbart. De vill bygga en sund, flexibel, effektiv och modern organisation. Länsstyrelsen

satsar på att utveckla sina medarbetare och ledare och vill vara ett föredöme. De arbetar med 

att få Kronobergs län att utvecklas för de framtida generationernas bästa. Landshövdingen är 

chef för Länsstyrelsen och informerar Regeringen om länets behov. Länsrådet leder det 

dagliga arbetet på länsstyrelsen och är landshövdingens närmaste medarbetare.

1.1.3 Organisationsschema

Bilden visar hur Länsstyrelsens organisation ser ut och var man kan finna funktionsledare och 

enhetschefer i organisationen

Utveckling

Personal och service

Ekonomi

Länsledning Insynsråd

Samhälls.utv.enheten
MiljövårdsenhetenLandsbygdsenheten Förvaltningsenheten

Skydd och beredskap

Social hållbarhet

Hållbar samhäll.plan.

Kulturmiljö

Veterinär och djurstöd

Jordbrukarstöd kontroll

Jordbrukarstöd handl.

Vattenvård

Miljöskydd

Naturvård

Tillväxt och landsbygd

Bostadsstöd

Allmänna rättsfrågor

Samordn. löneservice

Här finns enhetschefer för varje enhet 4 stycken

Här finns en funktionsledare för varje funktion 

Här finns funktionsledare för stödfunktionerna  
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1.1.4 Tidigare forskning

Det finns en hel del forskning kring områdena roll, omorganisation och ledarskap. Jag har 

försökt att hitta sådan forskning som skulle kunna gå att överföra på det område jag vill 

undersöka. 

Under 1980-talet och fortsatt in på 1990-talet utsattes många organisationer för 

besparingskrav och fick genomföra en rad av förändringar. Besparingskraven har man försökt 

möta med mer decentraliserade organisationer, populärt uttryckt har de plattats till. Flera 

chefsled har helt enkelt tagits bort och detta har förändrat villkoren för första linjens chefer. 

Dessa chefer ses ofta inte som en del av ett chefssystem men beskrivs ofta som 

nyckelpersoner. Undersökningar visar att de ofta är utanför chefssystemet (Richard 1997:33).

I förundersökningen kunde jag se att det förekom tidsbrist i funktionsledarnas arbete. Richard 

(1997) pekar på en studie av Pfiffner & Sherwood (1960) som i sina studier av första linjens 

chefer påvisat att de i sina direkta och indirekta kontakter med personalen arbetar under 

betydande tidspress. Richard (1997) nämner också Djärvs (1986) med flera studier av 

ekonomichefer liksom Vejebrinks (1988) studier av arbetsledare som visar att ledare och 

chefer inte bara upplever tidspress utan också svårigheter att planera sin egen tid. (Richard 

1997:64). Richard beskriver också en undersökning av Jirby (1990) där han belyser att 

arbetsledarna ofta upplever att de står utanför chefssystemet och att de inte känner någon 

samhörighet med chefer högre upp i hierarkin. De identifierar sig inte alltid som chefer och 

uppfattas inte heller så vare sig av underställda eller företagsledning. Arbetsledarna upplever 

sig ofta sakna stöd uppifrån och uppfattar sig i en mellanställning samt upplever sin roll som 

oklar och problematisk (Richard 1997:64). 

När det gäller omorganisation visar Lennéer-Axelsson & Thylefors på Argyle (1973) och 

Moxnes (1984) studier som är några av flera forskare som är överens om att starkast hinder 

för förändringar som kommer uppifrån finns i organisationens mindre enheter. I dessa små 

grupper finns starka normer och informella strukturer som gynnar stabilitet. När det blir tal 

om förändring förtätas gruppen för att skydda sin samhörighet och förändringen uppfattas 

som en fiende (Lennéer-Axelsson & Thylefors 2005:202).
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1.2 Syfte

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur det utökade chefskapet hos funktionsledarna 

påverkar deras roll och arbetsgemenskap samt vilka effekter ett ledarskap längre ner i 

organisationen medför för funktionsledarnas arbetssituation.

1.3 Frågeställning

Den frågeställning som besvaras i undersökningen är:

o Hur upplever funktionsledarna sin nya position sett ur ett rollperspektiv?

o Hur ser funktionsledarnas arbetssituation ut? 

o Hur har arbetsgemenskapen förändrats?

o Anser funktionsledarna att syftet med organisationsutvecklingen infriats?

1.4 Avgränsningar

Anledningen till att jag valt att titta närmare på just funktionsledarnas situation är i första hand 

att det är en önskan från Länsstyrelsen att få detta utrett. Medarbetarnas synpunkter och 

upplevelser har bara tagits med i förundersökningen. Även om deras perspektiv hade varit 

intressant att titta närmare på så hade det gjort arbetet för omfattande. Detta begränsar dock 

studien på så sätt att den bara ger funktionsledarnas perspektiv på förändringen.  Jag vill få 

fram en bild av hur de upplever sin nya roll och om jag kan knyta dessa till teorier kring roller 

för att se om det finns några rollproblem. I teorierna kring ledarskap tittar jag främst på 

mellanchefsrollen. Organisationsteorierna rör omorganisation i första hand. Även det 

institutionella perspektivet rör sättet att organisera. Jag vill också ta reda på om 

funktionsledarna anser att syftet med omorganisationen uppnåtts. En annan del rör 

arbetsgemenskapen och förändringar i den sett från funktionledarnas sida samt deras 

mellanposition och hur de upplever den. Den tidsperiod som undersökningen omfattar är den 

närmast före omorganiseringens genomförande 2009 och under året 2010 då förändringen 

genomförts. Hela förändringen är dock ännu inte genomförd då lönesamtalen som ingår i 

deras nya arbetsuppgifter inte hålls förrän till våren 2011.
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2. Teori
I detta avsnitt tar jag upp teorier kring omorganisation och förändringsarbete. Jag har för 

studien använt främst rollteorier men också teorier om ledarskap, omorganisation och 

institution. Jag vill genom rollteorin undersöka vilka rollproblem funktionsledarna har som 

kan knytas till dessa teorier. Jag vill också få en klarare bild av hur teorier om ledarskap och 

mellanchefsrollen kan vara relevanta för min undersökning och vad det innebär för 

arbetsgemenskapen att gå in i en ledarroll. Jag vill också se hur skillnaden mellan ledare och 

chef definieras för att se hur funktionsledarna uppfattar sitt ledarskap. I teorierna kring 

organisationsförändringar vill jag ta reda på vad teorierna säger om omorganisering och hur 

den påverkar de berörda. Jag vill med institutionell teori se på Länsstyrelsens 

organisationsförändring med funktionsledarnas nya roll och hur organisationen påverkas av 

andra organisationer och trender.

2.1 Rollteori

När man går in i en ny roll finns förväntningar hur man ska bete i sin nya roll. Rollteorier tar 

upp de sociala rollernas betydelse och undersöker närmare hur de sociala rollerna påverkar det 

individuella beteendet. Här studeras den sociala rollens funktion samt de förväntningar som 

riktas mot individer i en viss position eller med bestämda uppgifter (Angelöw & Johnsson

2000:31). Roller medverkar till att socialt samspel underlättas. Rollen ger en viss 

förutsägbarhet och bidrar till ett enklare samarbete och umgänge (Lennéer-Axelsson & 

Thylefors, 2000:83). Varje individ i samhället kan ha flera olika roller. Vi kan till exempel ha 

rollen som kvinna, dotter, man, fru, yrkesarbetande, med mera (Katz & Kahn, 1978:189). Ett 

synsätt är att betrakta rollen som process som omfattar ett samspel mellan position och 

förväntningar och beteende (Katz & Kahn 1978:186). Rollteorierna i denna uppsats utgår från 

denna teori. En organisation kan ses som ett nätverk av roller som står i ett funktionellt och 

ömsesidigt förhållande till varandra (Katz & Kahn, 1978:187ff). 

Funktionsledarna har flera olika roller i sin tjänst. Där finns förväntningar både från dem 

själva och av andra, om hur de ska vara och vilka uppgifter som tillhör deras roll. Positionen

medför att det riktas förväntningar mot rollinnehavaren och att denna ska uppträda inom vissa 

ramar. Omgivningens förväntningar skapar normer och värderingar som styr rollinnehavarens

handlingar och beteende. Tyngden i rollförväntningarna ligger i arbetsuppgiften (Katz & 

Kahn 1978:188ff). Rollförväntningarna kan både vara informella och formella. De formella 
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förväntningarna utgår ifrån yrkesrollens uppgifter och är ofta uttryckta i arbets- och 

befattningsbeskrivningar. Dessa förväntningar är nära knutna till position eller status.  

Förväntningarna handlar ofta om vilka arbetsuppgifter som ska utföras och på vilket sätt. De 

informella förväntningarna kan komma ifrån organisationen, arbetsgruppen, eller från andra 

som är involverade i organisationen. Dessa förväntningar har sitt ursprung i traditioner, 

normer och behov. (Lennéer-Axelsson & Thylefors2005:83f).

Lennéer-Axelsson & Thylefors (2000:86) menar att tydliga roller underlättar samarbetet i 

organisationen. Den allt mer flexibla organisationen medför också fler rollproblem. Här kan 

det uppstå problem som rollkonflikter, rolloklarhet och rollöverlastning, vilka kan vara 

intressanta att undersöka ur funktionsledarperspektivet. Speciellt tydliga blir rollkonflikter 

under förändringar i arbetet, när nya roller håller på att ta form och när nya och gamla ideal 

möts. Rollkonflikt innebär att det riktas motstridiga förväntningar mot rollinnehavaren. En

intersändarrollkonflikt som handlar om motstridiga krav kan uppstå då det riktas motstridiga 

förväntningar på en roll från olika personer. Ett exempel som kan nämnas är mellanchefen 

som möter motstridiga förväntningar från över- och underordnad (Katz & Kahn, 1978:204f). 

Detta problem visade även min förstudie på bland funktionsledarna. Rollöverlastning handlar 

om att det riktas för många förväntningar mot en och samma roll och handlar om tidsbrist att 

leva upp till allas förväntningar. Denna typ av rollstress är det som skapar mest besvär i 

dagens arbetsliv. Arbetsbelastningen är många gånger för hög i många yrkesgrupper 

(Lennéer- Axelsson & Thylefors 2000:88). Även tendenser till detta problem gick att se i 

förstudien. 

2.2 Ledarskapsteorier

När jag tittar närmare på funktionsledarnas roll så ingår där naturligtvis en ledarskapsroll. Vad 

finns det för problem i deras mellanposition och ledarskapsroll? När det gäller att klargöra 

skillnaden mellan chef och ledare menar Abrahamsson & Aarum Andersen (2005) att 

Lennerlöf (1969) gör en klar definition. Han menar att en chef är en formellt utsedd person att 

ha en chefsbefattning. Det vill säga att ha organisatoriskt underställd personal. En ledare i en 

grupp är en individ som under en viss tidpunkt eller tidsrymd utövar mer inflytande än övriga 

gruppmedlemmar. Abrahamsson & Aarum Andersen (2005) nämner också Stoner & Wankel

(1986) som menar att den traditionella indelningen av chefsuppgifter är planering, 

organisering, ledning och kontroll (Abrahamsson & Aarum Andersen 2005:78). Rubenowitz 

beskriver skillnaden mellan ledare och chefer med att en chef får sin position ifrån de 
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överordnade medan en ledare får sin position nedifrån. De underställda ser i sin ledare en 

positiv förebild och en stödjande och utvecklande medmänniska. Ledarens makt går att finna i 

egenskaper och beteenden (Rubenowitz 2004:125). Här kan det vara intressant att se var 

funktionsledarollen hamnar utifrån dessa definitioner och hur de ser på skillnaden mellan chef 

och ledare. Chefs- och ledarrollen förefaller svårare än andra arbetsroller och kännetecknas 

ofta av rollproblem, främst rollöverlastning. Andra svårigheter som kan uppstå är att man kan 

mista en del av arbetsgemenskapen när man blir ledare. Speciellt svårt kan det vara när man 

tidigare varit en i gruppen (Lennéer-Axelsson & Thylefors 2000:97ff). I min förstudie kunde 

man inte se att ledarskapet och det utökade chefskapet skulle ha så stora konsekvenser på 

arbetsgemenskapen. I min undersökning vill jag ta reda på hur det ligger till. Utvecklingen går 

mot att första linjens chef blivit mer av en lagledare ”coach”, där den främsta uppgiften är att 

ge andra stöd i arbetet. För att markera de nya rollerna benämns de oftast inte arbetsledare 

utan oftast produktionsledare, gruppledare, enhetsledare och liknande (Rubenowitz 

2004:140). 

2.3 Omorganisationsteorier

Funktionsledarnas nya roll är en del av en omorganisation. Rubenowitz (2004) belyser att om 

strukturella förändringar i en organisation ska kunna ge de positiva resultat som man önskar 

behövs engagemang ifrån berörda befattningshavare och en väl tilltagen planeringsfas. 

Rubenowitz tar också upp varför det ofta finns en motvilja till omorganisering bland de 

anställda och att en förändring innebär att den sociala rollfördelningen rubbas. De anställda 

kan regera mycket känslosamt på en kommande förändring. (Rubenowitz 2004:111ff). Det

som skulle kunna motverka de negativa attityderna och reaktionerna skulle kunna vara att de 

anställda engageras och informeras om förändringen på ett tidigt stadium i processen. Det kan 

leda till en känsla av ökad kontroll hos de anställda och en mer positiv attityd till förändring

(Rubenowitz 2004:122).

2.4 Institutionell teori

Den institutionella teorin tar upp hur handling i organisationer följer det som tas för givet, hur 

organisationer påverkas av omgivningen som består av andra organisationer. Hur följer 

organisationer regler både informella och formella, snarare än rationella sätt att handla? Ett 

fokus finns på hur organisationer påverkas av andra organisationer och hur de tar till sig 
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förändringsidéer och det som är på modet inom området för tillfället och hur dessa idéer 

hanteras. Hur har Länsstyrelsens tankar om att få ned ledarskapet i organisationen och andra 

idéer kring organisation kopplingar till denna teori? Den handlar även om hur organisationen 

påverkar sin omgivning. Institutionell teori belyser bland annat trender och ger en annan 

förklaring än den ekonomiskt rationella (Eriksson- Zetterqvist 2009:5ff).
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3. Metod
I denna del beskriver jag hur jag gått till väga i min studie för att få fram mina resultat. 

Denna kandidatuppsats bygger på ett uppdrag som inneburit vissa förutsättningar. Det fanns 

ett önskemål från Länsstyrelsen om att funktionsledarnas nya roll skulle studeras närmare. Det 

finns både för- och nackdelar med att studera på uppdrag. Fördelarna är att man kan studera 

ett fall i verkligheten som just nu pågår och som kan ge något till dem som är berörda. 

Nackdelen är att det ibland är svårt när man inte helt kan styra allt själv utan få gå via andra 

för att få tillgång till respondenter och information och att styra uppsatsen så att den både 

uppfyller Länsstyrelsens önskemål om vad de vill ha utrett och att detta ska passa för 

förutsättningarna för en sociologisk uppsats. Jag har av Länsstyrelsen fått tillgång till 

information från deras intranät, informationsblad och broschyrer. Jag har också fått hjälp med 

kontakt med intervjupersoner som var lämpliga för att ge mig den information jag behövde. 

Jag har i de flesta fall fått välja respondenter fritt efter en namnlista.

3.1 Val av metod

För att försöka förstå och få information om hur funktionsledarna har upplevt sin nya roll har 

jag i undersökningen använt mig av följande metoder. I förundersökningen formulerade jag 

intervjufrågor som jag sökte svar på via e-post. Syftet var att jag skulle få en bild av vilka 

frågor som var intressantast att gå vidare med. Förstudien tydde på att funktionsledarna 

upplevde vissa problem med att vara i en mellanposition med olika krav uppifrån och nedifrån 

i organisationen. De upplevde också tidsbrist med att hinna med sina arbetsuppgifter och med 

att kombinera de olika rollerna i sin tjänst. Det verkade också vara problem med tydligheten i 

var gränserna för deras roll gick. Arbetsgemenskapen menade de dock inte förändrats. Svaren 

i förstudien antydde problem som jag ville undersöka närmare. I denna studie gick det att se 

att det fanns problem kring roller, ledarrollen och mellanpositionen. För att få ytterligare och 

djupare information har jag använt mig av intervjuer. Jag har även gjort en informativ intervju 

med personalchefen Helén Jönsson för att få en uppfattning om bakgrunden till 

organisationsförändringen som ledde till funktionsledarnas nya roll. Intervjufrågorna har jag 

formulerat dels från svaren jag fått i förundersökningen och dels utifrån de teorier jag utgått 

från. Information om Länsstyrelsen som organisation har sökt via deras intranät och deras 

informationsblad om Länsstyrelsen.
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3.2 intervju

I denna uppsats har en kvalitativ metod valts. Intervjuer är en form av denna metod.  

Intervjuer är en passande metod när det gäller attityder, värderingar, känslor och beteenden

Andersson (1994:76). Jag har haft för avsikt att hålla en öppen och flexibel dialog under 

intervjuerna. Jag har valt relativt öppna frågor som jag med hjälp av följdfrågor kan ge 

möjlighet att komma djupare in på problemet. Intervjun är halvstrukturerad. Enligt Andersson 

(1994:77) är det en bra metod i den här formen av intervjuer. Man bestämmer vilka 

ämnesområden som ska behandlas och vilken information man vill ha ut av intervjun men 

formulering och ordningen av frågorna får avgöras från fall till fall och under samtalets gång. 

3.3 Tillvägagångssätt

Jag började med att göra en förundersökning (bilaga 3) för att ta reda på ämnen som skulle 

kunna vara intressanta att gå vidare med. Efter att ha analyserat svaren på undersökningen

gick jag vidare med att formulera intervjufrågorna för huvudstudien. Jag började med att göra 

en intervjuguide (bilaga 2). Där formulerade jag frågor grupperade efter de teorier och 

områden jag ville täcka in. Jag har inlett intervjuerna med mer allmänna och inte så känsliga 

frågor. Jag har försökt uppträda på ett sådant sätt så att ett förtroende kan uppstå för mig som 

intervjuare. De mer känsliga frågorna har jag försökt att ställa på ett så respektfullt och enkelt 

sätt som möjligt och lagt dem senare i intervjun. I Anderssons bok Som man frågar får man 

svar beskriver han hur viktig intervjusituationen är. Att miljön är så stressfri som möjligt för 

respondenten har betydelse för de svar man får (Andersson 1994:177). Intervjuerna har 

genomförts i olika samtalsrum på Länsstyrelsen där vi kunnat arbeta ostört. I de flesta fall tog 

intervjun kring en timme, vilket jag informerade respondenterna om innan när vi bestämde tid 

för intervjun. När jag kom hem transkriberade jag intervjuerna. När detta var färdigt 

sammanställde jag dem fråga för fråga för att jag enkelt skulle se de olika respondenternas 

svar. Jag gick igenom alla frågor var för sig för att få en bild av samtliga respondenters svar 

innan jag sammanställde dem, jag har också försökt lägga vikt vid hur de utryckt sig. När jag 

sammanställt svaren analyserades de genom att ta alla intervjupersoners svar i en fråga och 

undersöka och jämföra de olika svarsalternativen. En analys skrevs också efter varje fråga.
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3.4 Urval

Jag kontaktade personalchefen och min handledare på Länsstyrelsen för att hjälpa till med

urvalet. Jag ville ha svar från en enhetschef för att få en bild av hur den som tidigare haft 

uppdraget med löne- och medarbetarsamtal såg på den nya situationen. Enhetschefen som 

svarade på mina frågor valde de åt mig. Jag bad dem även söka efter tre funktionsledare och 

tre medarbetare som skiljde sig åt så mycket som möjligt, då det gäller kön, anställningstid, 

tid på uppdraget och i ålder som de senare gav mig namnen på så jag kunde kontakta dessa.

Anledningen till att jag ville ha svar från medarbetarna var att de i stor utsträckning berördes 

av förändringen med attt få chefskapet närmare sig. För själva huvudstudien har jag valt 

funktionsledare slumpvis efter en namnlista med en jämn fördelning på kön. Jag har i studien 

tittat närmare på ett urval av funktionsledare, att undersöka samtliga funktionsledare hade 

blivit för omfattande och hade förmodligen inte visat ett annat resultat än det jag kan få med 

ett lämpligt urval.

3.5 Representativ verklighet

Eftersom jag inte själv har haft möjlighet att undersöka vilka personer jag ska studera för 

undersökningen har jag till stor del fått lita på att de personer som ingår i studien har valts ut 

efter de kriterier som jag efterfrågat. I urvalsskedet har dessa personer endast varit namn för 

mig. Totalt ingår i studien tretton personer. I förstudien ingår en enhetschef, tre 

funktionsledare och tre medarbetare och i huvudstudien har jag koncentrerat mig på

funktionsledarna där jag valt ut sex stycken för intervju samt intervjuat personalchefen.

3.6 Reliabilitet och validitet

Jag har i mina intervjuer undvikit att ställa ledande frågor eller följdfrågor som kan verka 

ledande. Svaren som jag fått fram i mina intervjuer kan naturligtvis har påverkats av 

dagsformen hos respondenten. Eftersom intervjuerna skedde på arbetstid kan svaren ha 

påverkats av vad som föregåtts innan eller under deras arbetsdag. Under intervjun har vi 

däremot kunnat arbeta ostört. Vid transkriptionen var kvaliteten ibland dålig på det inspelade 

materialet och svårt att uppfatta vissa ord. Jag har i möjligaste mån försökt att återge det som 

sagts. När det gäller validiteten av intervjufrågorna så är de goda på så vis att de ställdes för 

att besvara mitt syfte. Jag har även haft hjälp av min handledare på universitetet för 

synpunkter på dessa för att på så sätt få en högre validitet.
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3.7 Konfidentiellt

Samtliga deltagare i denna studie har varit anonyma vilket jag också meddelat dem i den 

inledande kontakten för intervjuerna. I mitt material benämns de bara med nummer och kön.
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4. Resultat
I den här delen presenterar jag resultatet av mina intervjuer i förstudien och huvudstudien med 

citat ifrån de sex funktionsledare jag valt att intervjua. Namnen under citaten är fiktiva.

4.1 Resultat förundersökning

Resultatet av förundersökningen visade att kraven från överordnade upplevs som höga till 

ganska höga. Kraven från underordnade upplevs som mer normala och att det därifrån finns 

en förståelse för att det finns en viss tidsbrist. Samtliga upplever att det inte finns tillräckligt 

med tid för funktionsledarollen och ibland inte heller tillräckligt med personalresurser. Innan 

de fick funktionsledaruppdraget hade de förväntningar om att skapa ordning och reda och att 

samordna personalfrågorna. De anser att deras viktigaste roll är att leda, coacha och planera. 

Det som upplevs som mest problematiskt är mellanchefsrollen och att det kan vara en svår 

balansgång samt att det inte finns tillräckligt med personalresurser. När det gäller att kunna 

kombinera de olika rollerna i tjänsten de har, tycker de att det är svårt att få tiden att räcka till. 

Detta skapar dåligt samvete och splittring men de tycker samtidigt att det är viktigt att vara 

insatt i området för att funktionsledarrollen ska fungera. De vill inte se någon maktaspekt med 

de nya uppgifterna lönesamtal och medarbetarsamtal. Funktionsledarna vill se sig mer som 

ledare och inte som chefer. De nya arbetsuppgifterna verkar dock inte förändrat relationerna i 

gruppen. Funktionsledarna tycker att det kan vara svårt att dra gränsen mellan de olika

uppdragen, viket kan bidra till en otydligare ledarroll. 

4.2 Resultat huvudstudien

4.2.1 Roller 

När de sökte funktionsledartjänsten med de nya ansvarsområdena förväntade de sig att få mer 

personalansvar, att chefsrollen skulle bli tydligare och att de skulle få fler verktyg i sin hand. 

De blivande funktionsledarna såg en möjlighet att kunna samordna och påverka arbetet på 

funktionen i större utsträckning. Hälften av de sex intervjuade funktionsledarna upplever att 

förväntningarna som de själva har på rollen stämmer överens med de förväntningar som 

överordnade och medarbetare har på deras roll. Två av dem tror att de överordnade förväntar 

sig mer av utåtriktat arbete med visioner och jobb utanför Länsstyrelsen och en tror att 
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medarbetarna förväntar sig att funktionsledaren ska vara på plats mer. På frågan om hur väl de 

tycker att de kan leva upp till andras förväntningar på rollen, svarar hälften att det förväntas 

att de ska finnas på plats mer och finnas till i större utsträckning och att man inte alltid räcker 

till. En tycker att han kan leva upp till det som förväntas.

Det är väl mer vad man känner av.. Det finns ju en beskrivning av vad en funktionsledare ska göra, 

det tycker jag att jag gör, sen finns det ju alltid outtalade förväntningar på vad man ska göra. Att man 

ska vara tillgänglig väldigt snabbt att man alltid ska finnas till. Det finns ju saker som jag vill göra 

bättre. (Lotta)

De anser de att deras viktigaste roll som funktionsledare är att finnas på plats, stötta och

uppmuntra medarbetarna samt att få verksamheten att fungera så bra som möjligt.

Samtliga tycker att funktionsledarrollen tar mer än 20 % av deras tid i tjänsten, allt ifrån lite 

mer än 20 % till 60-70%. Hälften tycker det är svårt att urskilja vad som är ledarskap och vad 

som är annat eftersom rollerna går in i varandra. För att hinna med görs prioriteringar och två 

nämner att det blir en del övertid.

Det är ju lite svårt att skilja ut de olika rollerna i från varandra, de går ofta in i varandra.. 

men om man ser till enbart ledarskapet så tar det mer än 20 % men för min del är det inte så 

mycket mer.  (Linda)

Samtliga har andra roller i sin tjänst det är allt från handläggning till andra chefsroller. De 

prioriterar funktionsledarrollen framför de andra rollerna i de flesta fall. Majoriteten upplever 

att de hinner med även om det får göras med prioriteringar. En tycker att det är pressat varje 

dag för att hinna med allt. Samtliga saknar de personalresurser de anser att de behöver.

Det finns ju inte tillräckligt med folk, där får man prioritera, det är ständiga prioriteringar.  (Torsten)

När jag frågar vad de upplever som mest problematiskt med funktionsledarrollen svarar två att 

det finns otydligheter med gränsen mellan enhetschef och funktionsledare och att det är en 

felfördelning av ansvarsområden däremellan. Ett annat problem som en nämner är att ha tid 

att finnas till för alla och att kunna prioritera. En upplever det problematiskt med relationerna 

till gruppen och med processen att bryta med gruppen och gå in i chefsrollen. En ser inga 

problem utan tycker att det blivit bättre och tydligare med ledarskapet i organisationen. 

Medan en annan inte ser så stor skillnad mot hur det var innan.

Det känns lite otydligt vad gränserna går och vad som är enhetschefens bit. Jag tycker det 

skulle vara tydligare och jag ser det som att otydligheten försvårar för uppdraget, det är 

uppgifterna varför vissa ska ligga hos mig och inte andra som borde höra till.  (Kajsa)
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Man blev lite ensam, jag umgås ju och äter lunch med dem men då försöker jag att umgås 

mer med alla och inte gå med bara en, som idag var vi fyra som åt lunch tillsammans.. Att 

man inte bara går med en och samma. (Linda)

När det gäller de nya arbetsuppgifterna tycker majoriteten ha att medarbetarsamtalen har 

fungerat bra. De har använt sig av den nya mallen som utformats för att underlätta samtalen. 

De upplevt mallen som bra hjälpmedel. En nämner att det kan vara jobbigt att sitta öga mot 

öga med någon och framföra sådant som kritik.

När de tänker på lönesamtalen som många av dem inte hållit ännu så ser de dem som svårare. 

De ser svårigheter i att motivera varför det blir den lönen som sätts. Två önskar att det hade 

funnits en liknande mall som för medarbetarsamtalen att gå efter. En tycker det kan vara svårt 

att tala om och ge kritik ärligt och öppet till jobbarkompisar som man haft i många år. Två 

tycker att det är ineffektivt att funktionsledarna inte är lönesättande vilket enhetschefen är och 

att detta innebär ett dubbelarbete. En tycker att det ska bli bra för då är det tydligt att de 

representerar arbetsgivarsidan och att det har betydelse hur medarbetarna utför sina 

arbetsuppgifter men att detta också gör det tydligare att man inte är en i gänget längre på 

samma sätt, när man ska sätta lönen på sina tidigare arbetskamrater.

Det blir nog inte lika lätt.. Ja det har jag samlat underlag till men vi kommer ju att få samtal 

om det här innan. Det finns ju också ett väldigt litet löneutrymme och det är inte lätt att ge det 

de förväntat sig, men jag känner ingen direkt oro, i medarbetarsamtalet var det ju också en 

direkt och rak kritik, så de vet ju säkert hur det ligger till. (Daniel)

4.2.2 Ledarskap

När de ska berätta hur de tycker att en bra ledare ska vara så tycker de att hon eller han ska 

vara klar och tydlig, tillgänglig, kunna ta beslut, stödjande men ändå krävande, empatisk, 

uppmuntrande och coachande kunna klara balansen till arbetsgivarrollen, belöna och ge 

feedback vara positiv och tydlig. Ledaren ska förena krav uppifrån och nedifrån 

organisationen genom att framföra synpunkter ifrån de olika leden och vara tydlig med 

information samt försöka balansera situationen. Hälften upplever det som problematiskt att ha 

denna mellanchefsposition.

Ja det kan ju vara svårt, jag måste se till min personal och största möjliga mån framföra 

deras syn, de ska ju jag kunna föra upp, men får jag ett besked uppifrån som går emot så får 

jag ju meddela att tyvärr så går det inte. Man sitter ju och nästan och försvarar varandra, 
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man blir lite som en försvarsadvokat både uppåt och nedåt och det kan ju vara lite svårt, men 

än så länge har det fungerat rätt bra man måste vara tydlig med en information man ger. I 

vissa lägen kommer man ju i kläm. (Torsten)

Majoriteten tycker att de fått den utbildning som de behöver för uppdraget. En tycker det har 

saknats lotsning om hur funktionsledarna ska agera som grupp. En saknar en mer individuell 

ledarskapsutbildning och hjälp med att skapa nätverk. En tycker det är viktigt att man får 

bestämma själv vem man ska ha som coach. När det gäller resurser nämner två att de främst 

saknar personalresurser. När det gäller gränserna mellan funktionsledares och enhetschefens 

arbetsuppgifter tycker hälften att det fungerar bra.  En tycker att det fungerar bra men att det 

ibland kan vara otydligt för medarbetarna. Två tycker att det är otydligt och att gränserna 

mellan funktionsledare och enhetschef borde redas ut eller fördelas annorlunda. 

Det tycker jag inte fungerar.  Jag tycker det är otydligt där, det är otydligt för medarbetarna 

med. Jag tycker det skulle vara klarare och en annan fördelning på vad som ska ligga var och 

vem som ansvarar det blir ju en massa dubbelarbete om vi inte har befogenheter för det vi 

gör. Där finns det mycket kvar att jobba med. (Kajsa)

När de funderar kring vad som är skillnaden mellan en chef och en ledare så tycker två att 

ordet ledare känns mer modernt och är ett bättre ord samt att det är ett sätt att uttrycka ansvar. 

En tycker att ledaren är mer verksam i hela processen medan chefen är en som är mer osynlig. 

En ser en ledare som en som håller samman gruppen, driver på och får den att fungera och att 

en chef mer styr och ställer men att en chef också ska vara en bra ledare. En tycker att 

funktionledarnamnet är missvisande och hör bättre ihop med det tidigare uppdraget. En tycker 

att det handlar om befogenheter och att namnet funktionsledare känns lite som om de inte är 

betrodda riktigt.

Det står klart och tydligt att det är en chefsbefattning, så jag är både chef och ledare. Det är 

väl mer traditionellt att en chef pekar med hela handen medan en ledare är mer i en dialog 

för mig är det mer ett ord. En bra chef ska vara en bra ledare, sen är det ju så att högste 

chefen kan ju inte leda varje enskild medarbetare. (Lotta)

En annan funktionsledare uttrycker sig så här om skillnaden mellan chef och ledare.

En ledare är väl en som är med och bygger en grupp men det kan väl vara befogenheterna 

med… det är ju en del som har frågat här i huset varför heter ni inte funktionschef, nä då 

känns det som vi inte är betrodda eller att vi har en helt annan roll så jag tycker det bara 

blivit otydligare. Man undrar vad som blev bättre? (Per)
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4.2.3 Arbetsgemenskap

Vissa förändringar i arbetsgemenskapen nämns. En upplever problem med informellt 

ledarskap av andra i gruppen. En upplever ett bättre teamarbete. Två nämner att 

medarbetardagarna har skapat ett större umgänge med andra i organisationen. Även det öppna 

kontorslandskapet har bidragit till en större öppenhet. En känner inte sig lika mycket med i 

gruppen som innan medan en annan tycker att det är ungefär som innan.

Vi är ju en del rätt nya i min grupp, jag tycker väl att den snarare stärkts nu är det ju vi som 

tillsammans som formar verksamheten, vi blir mer en grupp.  Innan var det ju enhetschefen 

som höll i medarbetarsamtal och lönesamtal och då kan man väl säga att man blev lite 

bortdribblad, det har blivit ett bättre teamarbete.  (Kajsa)

Glädjen i arbetet, det tycker jag är att man samarbetar mer övergränserna och att man 

umgås med andra enheter på ett annat sätt. Det har varit en medveten strategi att jobba över 

gränserna och det ger en större samhörighet, vi blandar oss mer och pratar, det hoppas jag 

de andra känner med. (Per)

Fyra tycker att samarbetet i gruppen fungerar lika bra som innan eller bättre. En tycker att 

samarbetet mellan funktionsledarna kunde utvecklas ytterligare. En funktionsledare har 

upplevt samarbetsproblem med en kollega då de blev likställda chefer. En annan tycker att det 

blivit bättre mellan funktionerna. Fyra har upplevt konflikter under genomförandefasen. En

respondent tycker det varit många synpunkter men inga direkta konflikter. En av de 

intervjuade har inte upplevt att det varit konflikter.

Konflikter har det funnits helt klart, man genomför aldrig något utan konflikter. Ett problem 

har varit det jag nämnde med att ta eget ansvar, en del tycker det är skönt när chefen 

bestämmer. En lösare struktur kan skapa konflikter med, men det har vi jobbat med att lösa. 

Det har varit konflikter både där jag varit inblandad och mellan andra i gruppen men det 

finns ju alltid. Vi har resonerat för att hitta lösningar, annars får man skicka det vidare till 

länsledningen. De förväntar sig dock att vi löser detta själva med en dialog.  (Lotta)

4.2.4 Omorganisation

När jag frågar hur de har upplevt omorganiseringens genomförande så tycker fyra att det inte 

har varit en så stor förändring sen tidigare. En respondent minns inte processen så tydligt. En 

funktionsledare tycker att det skulle ha analyserats mer innan och getts bättre information om 
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analysen. Fyra tycker att det var en del diskussion innan och mer turbulent i inledningsskedet 

men när väl beslutet fattats så har det flutit på. På frågan om hur ledarskapet fungerar efter 

omorganiseringen tycker fyra att det fungerar bra, en av dem kan inte se någon större skillnad 

men tycker att det fungerar. Två tycker att ledarskapet är otydligt och borde göras tydligare.

Jag tycker det fungerat delvis men jag hade gärna sett att det varit tydligare gränser jag 

tycker det har blivit otydligare men en bit på vägen har vi kommit. (Linda)

På frågan hur de ser på hur syftet med att få ner ledarskapet i organisationen och att 

medarbetarna ska få bättre tillgång till sin chef uppfyllts anser fyra att man uppnått syftet. En 

annan tycker att det inte är någon större skillnad. En att det fungerar delvis.

Det har fungerat bra i stor utsträckning men det går ju alltid att utveckla, många är ju rätt 

oerfarna men de kommer säkert att växa in i sin roll. (Per)

Det som har varit mest positivt med förändringen är enligt två att ledaren är mer insatt i vad 

som görs på funktionen. En upplever ingen större skillnad vare sig på positiva eller negativa

förändringar. En tycker att det är större arbetsglädje och att man samarbetar över gränserna på 

ett annat sätt. En tycker det är positivt med en ökad tydlighet. Det som är negativt är 

otydligheten tycker två och de menar att chefskapet kunde utvecklas ytterligare. En tycker att

det mest negativa har varit med relationerna och svårigheterna att bryta med gruppen. En 

tycker att det blivit otydligare för medarbetarna att veta vem de ska vända sig till.

Vad som skulle kunna vara negativt..? Att det blir många chefer fast ska chefen kunna vara 

närvarande så är det viktigt, så blir det ju så. Det kostar pengar. Medarbetarna kan ibland 

undra vem de ska prata med, man kanske måste anstränga sig med att ta reda på vem man 

ska prata med.(Lotta)

”Positivt… Ja det är ju att man vet.. eller att ledaren är insatt i vad medarbetarna gör och 

kan både stötta och se dem på ett annat sätt” (Daniel)

När jag frågar vad som behöver göras i organisationen för att förbättra ytterligare så anser fyra 

att det behövs ytterligare förtydliganden när det gäller strukturen och ledarskapet. En tycker 

att det skulle tittas närmare på den ökade stressen och liksom på arbetssätt och effektivitet. En 

tycker att organisationen skulle struktureras upp

En organisationskultur är som soffkuddar, ibland måste man fluffa dom så att de inte sjunker 

ihop, man måste kontinuerligt återvända till organisationskulturen och arbeta med den och 

inte sätta sig ner och tro att man är färdig. (Per)
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För att förbättra den egna arbetssituationen nämner majoriteten att de behöver mer 

personalresurser för att slippa prioritera bort sådant som behöver göras. En tycker att det 

behövs en tydligare rollfördelning för egen del. En vill också ha en individuell 

ledarskapsutbildning och mer nätverksbyggande.

Jo det är väl så att man skulle vilja ha en extra person, en resurs till som kan jobba med 

metodutveckling, det kommer att ta längre tid annars. (Linda)

Coachningarna är jättebra men jag vill skapa mig och hitta mig ett nätverk.(Linda)

4.2.5 Sammanfattning

Hälften upplever att förväntningarna som de själva har på rollen stämmer överens med de 

förväntningar som överordnade och medarbetare har på deras roll. De förväntningar som de 

känner att de inte alltid kan leva upp till är att vara mer tillgängliga för gruppen och

förväntningar på ett mer utåtriktat arbete som de tror att överordnade förväntar sig. Dessa är 

mer informella förväntningar på deras roll. De formella förväntningarna är främst att 

arbetsleda och sköta löne- och medarbetarsamtal i respektive grupper. Det går också att se 

både rolloklarhet, rollöverlastning och rollkonflikter. Det ingår många roller i 

funktionsledarnas tjänst vilket bidrar till rollöverlastning. Funktionsledarna har förutom 

funktionsledarrollen även bland annat handläggningsärenden, andra chefsuppdrag eller andra 

uppgifter som också ingår. Rolloklarheter går att finna i ledarskapet. De är oklara med om de 

är chefer eller ledare och det går även att finna en oklarhet mellan funktionsledares och 

enhetschefens roller. De rollkonflikter som går att se är mellanchefens mellanställning med 

olika krav uppifrån och nedifrån. Samtliga tycker att funktionsledarrollen tar mer än 20 % av 

deras tid.  Hälften tycker det är svårt att urskilja vad som är ledarskap och vad som är annat 

eftersom rollerna går in i varandra. Även om funktionsledarna har andra uppgifter i sin tjänst

prioriterar de funktionsledarrollen i de flesta fall. Samtliga anser att de saknar de 

personalresurser de behöver. Här finns också kopplingar att göra till organisationsteorin. 

Arbetsgemenskapen har inte ändrats så mycket på grund av de nya uppgifterna. De upplever 

däremot att det öppna kontorslandskapet och medarbetardagarna bidragit till en ökad 

gemenskap. Majoriteten har upplevt konflikter under genomförandefasen men att det senare i 

processen fungerat bättre. Vilket stämmer överens med omorganiseringens processer i teorin. 

Majoriteten tycker att ledarskapet fungerar bra efter omorganiseringen och att målen för den 

har uppfyllts. 
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5. Analys och diskussion

I den här delen analyserar och diskuterar jag mitt resultat tillsammans med de teorier kring 

roller, ledarskap, organisation och institution som jag har beskrivit tidigare.

5.1 Roll och ledarskap

Förväntningar är centrala när det gäller roller. Tyngden i rollförväntningarna ligger i 

arbetsuppgiften (Katz & Kahn, 1978:188ff) När tjänsten till funktionsledare söktes förväntade 

sig de sökande mer personalansvar och tydligare chefsroll. De såg i rollen en möjlighet att 

samordna och påverka arbetet på funktionen i större utsträckning. Själva anser de att deras 

viktigaste roll som funktionsledare är att finnas på plats, stötta och uppmuntra medarbetarna 

samt att få verksamheten att fungera bra.

Funktionsledarna har flera roller i sin tjänst och en majoritet av respondenterna upplever en 

tidsbrist och känner att de inte alltid räcker till. Samtliga tycker att funktionsledarrollen tar 

mer än 20 % av deras tid i tjänsten. För att hinna med görs prioriteringar och en del övertid.

Majoriteten upplever dock att de hinner med även om det få göras med vissa prioriteringar.

Samtliga uttrycker att de saknar de personalresurser de anser att de behöver.

Rollöverlastningen är ett vanligt förkommande fenomen som går att se även i denna 

undersökning och stämmer överens med Pfiffner & Sherwood (1960) studier som Richard 

(1997) tar upp och som påvisar att första linjens chefer arbetar under betydande tidspress 

(Richard Elvi 1997:64).

   

Man kan också se att det finns en del rolloklarheter mellan enhetschef och funktionsledarens 

arbetsuppgifter. Några nämner denna otydlighet som ett av de mest problematiska med 

funktionsledarollen. De anser också att det är en felfördelning av ansvarsområden däremellan.

Deras respektive roller finns väl beskrivna i befattningsbeskrivningar, trots detta så verkar 

gränsen vara otydligt. Gränsen kan också upplevas som otydlig för medarbetarna menar en 

och att medarbetarna inte alltid tar reda på vem de ska vända sig till i olika frågor.  Även när 

det gäller den egna rollen som funktionsledare så tycker hälften att det är svårt att urskilja vad 

som är ledarskap och vad som är annat, rollerna går in i varandra. Att mellanchefen har en 

komplicerad situation finns väl dokumenterat i olika undersökningar. Bland annat av Jirby

(1990) som lyfter fram att arbetsledarna ofta inte upplever sig som chefer. De upplever sig 
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som att de är i en mellanställning och ser sin roll som oklar och problematisk (Richard

1997:64) När det gäller dessa gränser mellan funktionsledare och enhetschef så tycker dock 

hälften att det fungerar bra. I mina intervjuer framkom att det inte såg riktigt likadant ut med 

uppdelningen av ansvar i de olika funktionerna. Detta bidrar också till en ökad otydlighet för 

både chefer och medarbetare. En annan otydlighet som gick att se i undersökningen går att 

finna i funktionsledarnas nya arbetsuppgift, lönesamtalen. I mina intervjuer framkom att 

funktionsledarna ska hålla lönesamtalen men inte är lönesättande vilket enhetschefen är. Detta 

skulle kunna bidra till otydligheter som vem medarbetare ska vända sig till om de inte är 

nöjda med lönesättningen och bidrar till otydligheter i chefskapet för både funktionsledaren 

och medarbetarna. Denna uppdelning kan även försätta funktionsledaren i en obekväm 

position där de inte har alla verktyg i sin hand som för väntas av en chef och kan i stället leda 

till att de uppfattas som någon slags ”assistent” eller ”spion” till enhetschefen inför 

medarbetarna.

Det finns också en del oklarheter i chefs och ledarrollen. När det gäller definitionen mellan 

vad som skiljer mellan chef och ledare i teorin, stämmer funktionledarnas roll in på chefskap. 

När funktionsledarna själva berättar vad de anser skiljer en chef ifrån en ledare så utrycker de

att ordet ledare är mer modernt och ett bättre ord och de tycker att ledaren är mer verksam i 

hela processen och håller samman gruppen och driver på medan chefen är en som är mer 

osynlig. När det gäller funktionsledarnamnet så uttrycks det av några att namnet är 

missvisande och hör ihop med det tidigare uppdraget och att namnet funktionsledare bidrar till 

att det känns lite som om de inte är betrodda riktigt som chefer. Denna rolloklarhet när det 

gäller ledarskapet kan delvis förklaras med att funktionsledarna gått från en mer ledande roll 

till en chefsroll och denna process är ännu inte färdig. Detta kan bidra till att funktionsledarna 

ännu inte är klara och stabila i chefsrollen. En annan orsak kan vara namnet ledare i deras 

befattning som inte klart visar att det skett en förändring till en chefsroll. Andra orsaker går att 

finna i avsaknaden av att ha alla verktyg och befogenheter som borde tillhöra en chefsroll.

När det gäller rollkonflikter så är ett problem att förena krav uppifrån och nedifrån i 

organisationen. Här upplever hälften det som problematiskt med denna mellanchefsroll. 

Hälften tror också att de inte lever upp till över- och underordnades förväntningar. Chefs- och 

ledarrollen kan vara en roll med svårigheter och den kännetecknas ofta av de rollproblem som 

går att se även här.
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I vissa fall har delar av arbetsgemenskapen förändrats men inte i så stor utsträckning. 

Samtliga funktionsledare har tidigare varit en i gruppen och de flesta har haft en ledande roll 

som funktionsansvarig i gruppen innan. Det kan vara ett skäl till att de inte upplever så stor 

skillnad. En annan anledning kan vara att de inte hållit sina lönesamtal än och som en av 

respondenterna som har hållit lönesamtal tidigare nämner så kan det bli än tydligare då.  

Arbetsgemenskapen kan förändras när chefskapet blir tydligare och hade kanske visat på ett 

annat resultat i ett senare skede av processen. Några uttrycker positiva förändringar av 

arbetsgemenskapen som en större gemenskap mellan enheterna och gemenskap i gruppen som 

orsaker till detta nämns även andra skäl som deras ombyggnad till ett öppet kontorslandskap 

och medarbetardagarna.

5.2 Omorganisation

(Rubenowitz 2004) belyser att om förändringsarbetet ska ge ett positivt resultat så krävs 

engagemang ifrån berörda befattningshavare och en väl tilltagen planeringsfas. På 

Länsstyrelsen kan man se att det har fungerat relativt bra resultaten visar på att syftet med 

omorganiseringen uppnåtts i stor utsträckning. Av den information jag fått fram så framgår 

det att det var en relativt stor planeringsfas och att det fanns engagemang i förändringsarbetet. 

Enligt (Rubenowitz 2004:111ff) uppstår ofta konflikter i förändringsarbete. På Länsstyrelsen 

har majoriteten upplevt konflikter under den inledande fasen. Lennéer-Axelsson & Thylefors 

(2005) nämner Argyle (1973) och Moxnes (1984) forskning som tyder på att starkast hinder 

för förändringar som kommer uppifrån finns i organisationens mindre enheter. Gruppen 

strävar efter att permanenta sina sociala relationer. När det blir tal om förändring förtätas 

gruppen för att skydda sin samhörighet och förändringen uppfattas som en fiende (Lennéer-

Axelsson & Thylefors 2005:202). Detta kan ha bidragit till diskussionerna och konflikterna då 

förändringen genomfördes. Syftet med omorganiseringen har uppnåtts enligt majoriteten av 

de tillfrågade. Funktionsledarna anser att ledarskapet har kommit ned i organisationen och att 

medarbetarna fått större tillgång till sin chef.

5.3 Institutionell teori

Den institutionella teorin tar bland annat upp hur organisationer påverkas av andra 

organisationer och hur de tar till sig förändringsidéer och det som är på modet inom området 

för tillfället och hur dessa idéer hanteras. (Eriksson- Zetterqvist 2009:5ff). En trend har varit 

att sen 1980-talet att organisationsstrukturen ska bli plattare och att mellancheferna ska bort 
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vilket senare har ändrat sig och mellancheferna är på väg in igen, även på Länsstyrelsen. Detta 

kan härledas till den institutionella teorin och hur organisationer påverkas av trender. Ett 

annat exempel är att första linjens chefer idag ofta kallas för ledare och har blivit mer av en 

coach (Rubenowitz 2004:140) vilket också en trend som både anställda och organisation har 

påverkats av. Många av funktionsledarna vill bli kallad ledare för att chef är lite gammaldags 

och förknippas med mindre positiva egenskaper samtidigt som de kan tycka att ledare är lite 

missvisande på deras chefsbefattning.

Sammanfattningsvis kan man säga att funktionsledarnas situation och upplevelser stämmer 

väl in på redan kända problem i mellanchefsrollen. Att hela förändringen ännu inte är helt 

genomförd kan ha viss påverkan på resultatet och resultatet skulle kanske ha skiljt sig något 

på vissa områden om undersökningen gjort i ett senare skede. Här hade det varit intressant 

med uppföljande studier. Andra områden för fortsatta efterforskningar på Länsstyrelsen skulle 

kunna vara att även ta med medarbetarperspektivet för deras syn på ledarskapet och hur de 

tycker att det fungerar. Det hade även varit intressant  att se hur denna typ av ledarskap och 

dess villkor skiljer sig mellan privat och offentligsektor.
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8. Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide

Inledande frågor

1. Hur länge har du varit anställd inom Länsstyrelsen?
2. Hur länge har du haft ditt funktionsledaruppdrag?
3. Kan du berätta hur det gick till när du fick det?

Roll

1. Hur såg dina förväntningar ut på funktionsledarollen innan du antog den?
2. Vilken anser du vara din viktigaste roll?
3. Hur tror du att dina förväntningar på rollen stämmer överens med medarbetarnas och 

överordnades syn på rollen? Finns det några motstridiga förväntningar från dessa håll?
4. Tycker du att du får tillräckligt med tid för din roll? Hur mycket tid hade du behövt?
5. Vad har du för övriga uppdrag i din tjänst? Hur tycker du att tiden räcker till för dem?
6. Kan du se något som du upplever som problematiskt i din funktionsledarroll och i de övriga 

rollerna?
7. Hur väl tycker du att du kan leva upp till övrigas förväntningar på rollen? Är de för många 

förväntningar på din roll? Finns de några som känns svåra att leva upp till?
8. Hur tycker du att det fungerat med genomförandet av medarbetarsamtalen?
9. Hur tänker du i kring genomförandet av lönesamtalen?

Ledarskap

1. Hur tycker du att en bra ledare ska vara?
2. Vilka anser du vara dina viktigaste uppgifter som funktionsledare?
3. Hur förenar du krav uppifrån och nerifrån i organisationen?
4. Tycker du att du fått tillräckligt med utbildning och resurser för ditt uppdrag?
5. Har du sett några förändringar i arbetsgemenskapen sen den nya rollen tillkom? Hur ser de 

ut i så fall?
6. Är det något i ledarskapsrollen som du kan se som problematiskt?
7. Hur tycker du det fungerar med gränser mellan funktionsledare och enhetschef om vem som 

ska göra vad?
8. Vad anser du skiljer en chef ifrån en ledare?
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omorganisation

1. Hur tycker du att genomförandet att få in den nya rollen i organisationen har fungerat?
2. Hur upplever du att ledarskapet i organisationen fungerar efter omorganiseringen?
3. Tror du att syftet med förändringen att få ner ledarskapet i organisationen och att 

medarbetarna ska ha bättre till gång till sin chef har fungerat? Tycker du att man uppnått 
målet? Varför, varför inte?

4. Vad är mest positivt-negativt med förändringen?
5. Hur tycker du att samarbetet med kollegor har fungerat efter förändringen?
6. Hur har du sett ut med konflikter mellan kollegor under förändringsperioden?

Avslutande frågor

1. När du tänker framåt är det något som du ser som borde åtgärdas för att organisationen ska 
fungerar bättre?

2. Vad önskar och behöver du för att förbättra din egen arbetssituation?


