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Förord 
 

Vi vill med detta förord tacka alla funktionschefer på 
Länsstyrelsen i Kalmar län som har ställt upp och ägnat tid 
till våra enkäter samt de funktionscheferna som deltagit i 
våra intervjuer.  

 
Vi vill även tacka Torbjörn Johansen, personalchef på 
Länsstyrelsen, som har varit till stor hjälp för oss för att 
kunna genomföra denna uppsats. 

 
Slutligen vill vi tacka Petter Boye på Handelshögskolan BBS 
i Kalmar som har handlett oss under denna uppsats.  

 
 
 
 
Kalmar 2008-01-14 
 
 
 
 
Agnes Aktonius  Hanna Helgesson  Jenny Nilsson  
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Sammanfattning 
 
Titel: Arbetsmotivationens betydelse ur ett mellanchefsperspektiv � en fallstudie på Länsstyrelsen 
i Kalmar län 
 
Författare: Agnes Aktonius, Hanna Helgesson och Jenny Nilsson 
 
Program: Health Management 
 
Handledare: Petter Boye 
 
Institution: Handelshögskolan BBS Kalmar 
 
Problem: Teorin beskriver att mellanchefers situation kan vara problematisk i och med att de styrs 
både upp- och nerifrån vilket kan leda till en viss osäkerhet i deras ledarskap. Då deras roll går ut på 
att de ska vara lojala mot både ledningen och medarbetarna befinner sig mellancheferna i en klämd 
position Deras position har förändrats från att tidigare ha besuttit rollen som den högre ledningens 
andra hand till att idag vara själva kärnan i verksamheten. De anställda ser sin närmaste chef som ett 
arbetsgivarombud samtidigt som ledningen ser sin underordnade chef som sin närmaste länk till 
personalen. Mellanchefers position kan uppfattas som utsatt då de ska förmedla ledningens budskap 
neråt till medarbetarna. Detta kan leda till att det existerar en osäkerhet i och med att det ställs flera 
krav på mellanchefer. Här kan kommunikationen i hela organisationen bli en betydande faktor för 
motivationsarbetet.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka mellanchefers arbetsmotivation som i dagens 
organisationer har en utsatt position. Vi har valt att relatera detta till verkligheten och praktiken 
genom att undersöka funktionschefernas roll på Länsstyrelsen i Kalmar län, ur ett 
mellanchefsperspektiv.  
 
Avgränsningar: Vi har valt att, i denna uppsats, avgränsa oss till mellanchefer och dess 
arbetsmotivation. Denna studie skulle kunna göras på olika typer och storlekar av organisationer 
och en jämförelse mellan organisationer hade varit intressant, men det täcker sig inte inom ramen av 
denna uppsats. Det finns även andra aspekter och faktorer som vi har valt att inte undersöka 
närmare som påverkar vårt problem.  
 
Metod: Vi har utgått ifrån ett deduktivt arbetssätt i vår uppsats och den bygger på en kvalitativ 
undersökning. Vi har använt oss av en enkätundersökning på samtliga funktionschefer på 
Länsstyrelsen i Kalmar län samt tre kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse av 
problemet.  
 
Resultat: Utifrån vår fallstudie har vi fått en inblick i funktionschefernas roll på Länsstyrelsen i 
Kalmar län och det har visat sig att generellt sett anser de flesta funktionschefer att det finns en 
problematik kring deras roll och position. Det ställs otydliga krav från ledningen och förväntningar 
från medarbetarna kan i vissa fall vara svåra att uppfylla. De måste finna en balans mellan detta för 
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att kunna motivera sig själva i sitt arbete och därmed sin omgivning. Genom denna studie har vi 
även fått en ökad förståelse för vilka motivationsfaktorer som är av störst betydelse i deras arbete. 
De övergripande faktorerna som bidrar till funktionschefernas arbetsmotivation är att stödja 
medarbetarna, vara lyhörd, målfokusering, utveckling samt att ge och få feedback. Vidare har vi sett 
att det finns brister i kommunikationen som är en betydande faktor för ett bra samarbete över alla 
nivåer i organisationen. 
 
Nyckelord: Mellanchefer, ledarskap, expertkompetens, motivation, kommunikation, samt 
professionaliserad organisation.
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1. Inledning  
 

 detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till vår studie. Därefter kommer en presentation 
kring problemet i vår problemdiskussion som slutligen leder fram till problemformulering och 
syfte. Efter detta beskrivs de avgränsningar som gjorts och kapitlet avslutas med en disposition 

över strukturen på uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
Hur verksamheter ska byggas upp och organiseras har länge varit ett kontroversiellt ämne och 
samtidigt finns det olika teorier som beskriver hur organisationer bör vara konstruerade för att vara 
så effektiva som möjligt. Förr var det vanligt att organisationer grundades på den vertikala 
hierarkiska strukturen. Idag är organisationerna mer horisontella och kan även benämnas som platta 
organisationer. (Abrahamsson & Andersen, 2000) Den nya organisationsuppbyggnaden medför att 
ledningen ställer högre krav på medarbetarna och framförallt chefer i organisationer då fördelningen 
av makt och ansvar fördelas på fler parter. (Drakenberg, 1997) Organisationsstrukturen påverkar 
beteendet hos de anställda i en speciell riktning och en typ av struktur är den professionella 
byråkratin. Den kännetecknas av att den är byråkratisk då specialisering och standardisering sätts i 
fokus och den operativa kärnan har tilldelats befogenheter och en viss frihet i sitt arbete. Detta kan 
även förklaras genom att de anställda har särskild expertkompetens. Inom dessa organisationer kan 
problem uppstå då det förekommer viss rivalitet och konflikter mellan olika specialiseringar och 
yrkesgrupper vilket kan leda till osäkerhet samt styr- och samarbetsproblem. (Jacobsen och 
Thorsvik, 1998) 
 
Genom den ökade handlingsfriheten hos medarbetarna krävs det en tydligare kommunikation 
mellan chefer och medarbetare. I och med decentraliseringen är chefens viktigaste uppgift att 
motivera och engagera sina medarbetare istället för att kontrollera som tidigare. Syftet är att få ett 
effektivare arbete och bättre relationer inom organisationen. (Braw, 2001) Ansvaret delegeras ut och 
det viktigaste är att sträva mot målet som är både riktmärke, motivationsfaktor samt resultatmått 
och detta kan benämnas för målstyrning. Det har dock visats att syftet inte endast har fört med sig 
goda egenskaper utan den ökade friheten har medfört att det existerar en osäkerhet då traditionella 
strukturer samt arbetsrutiner har försvunnit. (Hansson, 2004) Den mer decentraliserade strukturen 
påverkar makt och ansvarsfördelningen inom olika organisationer. Författare pekar på att den 
decentraliserade organisationen inte är den effektivaste utan en blandning av den hierarkiska och 
platta strukturen. Detta leder till att mellanchefer ska ha tydliga riktlinjer samtidigt som de ska vara 
en självständig enhet och resonera med sina medarbetare. (Sandberg, 1997) 
 
En mellanchefs roll är enligt Franzèn (2004) att verka både uppåt, nedåt, inåt och utåt i 
organisationen. Osäkerhet kan uppstå för mellanchefer då deras intresse i vissa fall stämmer överens 
med ledningen och i andra fall med medarbetarnas. Det är viktigt att mellanchefen hittar balansen 
och skapar sin egen linje att gå efter samtidigt som det är viktigt att se till kommunikativ förmåga 
samt anpassnings- och förhandlingsförmåga. För chefer på denna nivå existerar det en outtalad 
press där de olika parterna ställer krav och förväntningar.  
 

I
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Franzèn (1996) tar upp en tolkning av vad en mellanchef gör för att utveckla sina chefer samt 
medarbetare: 

 
�Jag föregår med gott exempel, jag ställer krav på kvalitet i deras ledarskap, jag ger dem 
mål som täcker vad som är viktigt i ledarskap, jag försöker ge information och ha en tät 
dialog med alla, även med medarbetare, jag coachar dem som rapporterar till mig, stöttar, 
hjälper och påverkar dem, jag ger dem personliga mål för att de ska förbättra sig i olika 
avseenden�. (Franzèn, 1996 s. 127) 

 
För att kunna motivera chefer samt medarbetare måste det finnas förutsättningar och motivation 
som består av en inre drivkraft som aktiverar och styr människors beteende. Studeras det utifrån ett 
organisationspsykologiskt perspektiv är motivation en styrka eller kraft som bidrar till att individer 
vill utföra sitt arbete. För att minska risken för låg motivation hos en medarbetare bör chefen 
utveckla ett motiverande arbetsklimat genom sitt ledarskap. Att skapa motivation på en arbetsplats 
kan leda till konflikter som främst uppstår om verksamhetens mål är otydliga. Då det inte finns en 
tydlig ram att styra efter utför chefer och medarbetare endast det som krävs. Existerar motivationen 
att vilja prestera brukar det finnas en vilja att definiera mål som stämmer överens med 
verksamhetsmålen. För att uppmuntra till utveckling och motivation är det av betydelse att chefen 
kan kommunicera och lyssna till andra personer inom och utanför verksamheten. (Larson, 2005) 

1.2 Problemdiskussion 
Det problem som teorin beskriver är att vårt samhälle präglas av ständig förnyelse och snabba 
förändringar. Detta ställer stora krav både på dagens organisationer och på den enskilda individen 
att vara flexibel samt kunna anpassa sig i olika situationer. Individen måste idag vara lojal mot sin 
omgivning och långvariga sociala band hjälper oss att klara av strukturen som präglar oss. (Sennett, 
1999) Organisationer består till största delen av individer vilket gör det viktigt att de mänskliga 
relationerna fungerar på ett bra sätt om en framgångsrik verksamhet ska utvecklas. Då vår förmåga 
att förstå och förutsäga andra individer är begränsad kan dock samspelet mellan individer, grupper 
och avdelningar bli mycket komplicerat i en organisation. Ett problem kan då vara att det i 
verkligheten är för många chefer, administratörer, komplexitet och olika etiska dilemman vilket kan 
leda till förvirring, rollkonflikter, stress, osäkerhet och kaos. Beroende på hur mellanchefer ser på 
sin situation kan verkligheten antingen vara frustrerande och svår eller kan den ses som utmanande 
och fylld av möjligheter. Andra problem som kan uppstå i organisationer är att informationen kan 
vara diffus eller ofullständig och samma information kan tolkas annorlunda av olika individer. 
(Bolman & Deal, 2001)  
 
Teorin beskriver att mellanchefers situation kan vara problematisk i och med att de styrs både upp- 
och nerifrån vilket kan leda till en viss osäkerhet i deras ledarskap. Drakenberg (1997) menar att 
mellanchefer sitter i en klämd position då deras roll går ut på att de ska vara lojala både mot 
ledningen och medarbetarna. Tidigare har mellanchefen besuttit rollen som den högre ledningens 
andra hand till att idag vara själva kärnan i verksamheten. McConville och Holden (1999) skriver 
att de anställda ser sin närmaste chef som ett arbetsgivarombud samtidigt som ledningen ser sin 
underordnade chef som sin närmaste länk till personalen. De tar även upp att mellanchefen många 
gånger är ensamma i sin roll eftersom de inte tillhör någon arbetsgrupp där de kan diskutera och få 
hjälp och stöd. De strävar efter medarbetarnas bästa samtidigt som de känner press från styrelsen 
och andra högre chefer att organisationens övergripande mål och resultat ska uppfyllas. 
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Mellanchefers position kan uppfattas som utsatt då de ska förmedla ledningens budskap neråt till 
medarbetarna. Här kan kommunikationen i hela organisationen bli en betydande faktor. Detta kan 
leda till att det existerar en osäkerhet i och med att det ställs flera krav på mellanchefer. Osäkerheten 
kan då medföra att mellanchefen känner sig överkörd samtidigt som han eller hon snabbt ska 
anpassa sig till den rådande situationen. Vidare måste mellanchefer känna hög motivation till sitt 
arbete för att kunna sprida motivationen neråt till sina medarbetare. Enligt Jacobsen och Thorsvik 
(1998) kan problem även uppstå i professionaliserade organisationer då medarbetarna besitter 
expertkompetens inom sina arbetsområden. Detta innebär att medarbetarna är experter inom sina 
områden och därmed ställs det högre krav på de närmaste cheferna. 

1.2.2 Forskningsområde 
Vi har undersökt ovannämnda problematik på Länsstyrelsen i Kalmar län utifrån den litteraturstudie 
vi har gjort. Fokus kommer att vara på deras funktionschefer, som är den lägsta chefsnivån inom 
organisationen ur ett mellanchefsperspektiv.  
 
1.2.3 Problemformulering 
Utifrån problemdiskussionen har vi kommit fram till följande forskningsfråga: 
 
Hur finner mellanchefer arbetsmotivation då de påverkas av både ledning och medarbetare? 
 
För att kunna besvara problemformuleringen har vi följande delfrågor: 
 
! Vilka förväntningar känner funktionscheferna på Länsstyrelsen i Kalmar län att 

medarbetarna har och hur påverkar det motivationen?  
 
! Vilka krav känner funktionscheferna på Länsstyrelsen i Kalmar län att ledningen ställer och 

hur påverkar det motivationen?  
 
! Hur finner funktionscheferna på Länsstyrelsen i Kalmar län arbetsmotivation till att leda 

och styra sina medarbetare då de besitter expertkompetens? 
 
1.2.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka mellanchefers arbetsmotivation som i dagens organisationer 
har en utsatt position. Vi har valt att relatera detta till verkligheten och praktiken genom att 
undersöka funktionschefernas roll på Länsstyrelsen i Kalmar län, ur ett mellanchefsperspektiv.  

1.3 Målgrupp 
Denna uppsats riktar sig främst till studenter på universitet och högskolenivå samt organisationer som 
har ett intresse över mellanchefers roll i en organisation samt hur de motiveras i sitt arbete. 
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1.4 Avgränsningar 
Vad gäller ledarskap och chefskap finns det en mängd olika positioner och benämningar på dessa 
och vi har därför valt att, i denna uppsats, avgränsa oss till mellanchefer och dess arbetsmotivation. 
Denna studie skulle kunna göras på olika typer och storlekar av organisationer och en jämförelse 
mellan organisationer hade varit intressant, men det täcker sig inte inom ramen av denna uppsats. Vi 
har avgränsat oss till en organisation som är Länsstyrelsen i Kalmar län. Det finns även andra 
aspekter och faktorer som vi har valt att inte undersöka närmare som påverkar vårt problem. Dessa 
faktorer kan vara band annat vara olika ledarstilar samt belöningssystemets påverkan.  
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Metod 

Empiri 

Analys 

Diskussion / Slutsats 

Inledning 

Referensram 

1.5 Disposition 
 

Det inledande kapitlet utgår ifrån bakgrund till problemet,   
   en problemdiskussion som leder till vår problemformulering  

och forskningsfråga samt vårt syfte. Kapitlet avslutas med våra  
   avgränsningar. 

 
 
Metodkapitlet beskriver hur uppsatsen har genomförts utifrån  
olika metoder. Vår studie utgår från en kvalitativ metod och vi  
arbetar utifrån ett deduktivt arbetssätt. Vår undersökning bygger  
på en enkätundersökning samt kvalitativa intervjuer. 

 
     
    Det tredje kapitlet belyser uppsatsens referensram och   
    relevanta teorier för uppsatsen presenteras. Sammanfattningsvis  
    bygger vår referensram på information om organisationsstruktur,  
    mellanchefers position, motivation samt kommunikation. Detta  
    kapitel ger förståelse för analys- och diskussionskapitlet. 
     
    Empirikapitlet innehåller den fallstudie som vi gjort på   
    Länsstyrelsen i Kalmar län genom enkäter och intervjuer.   
    Denna fallstudie ligger sedan som grund för kommande   
    analys- och diskussionskapitel. 
     
     
 
    I analyskapitlet kopplar vi samman referensramen och   
    empirin genom våra tolkningar. Vi besvarar även vårt syfte  
    och den problemformulering som vi har ställt.  
 
     
 
    Avslutningsvis i denna uppsats kommer diskussionskapitlet  
    där vi diskuterar vad vi kommit fram gällande vårt problem  
    genom vår fallstudie på Länsstyrelsen i Kalmar län.  Även   
    vilka åtgärder som kan göras utifrån den problemdiskussion  
    vi har arbetat utifrån.  
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2. Metod 
 

 denna del av uppsatsen presenteras val av forskningsansats samt diskussion kring reliabilitet 
samt validitet. Vidare presenteras även relationen mellan teori och empiri där olika sätt att samla 
in data beskrivs. Därefter följer ett avsnitt med en redogörelse av undersökningsmetod som 

innehåller de förberedelser som har gjorts samt vilken undersökningsgrupp uppsatsen har riktat sig 
till. Avslutningsvis presenteras genomförandet av intervjuer och enkäter samt metodkritik. 

2.1 Forskningsansats 
Valet av forskningsansats avgörs utifrån vilket problem forskaren har för avsikt att undersöka samt 
vilket resultat som önskas åstadkommas. Inom den forskningsmetodologiska litteraturen för 
samhällsvetenskaperna skiljs det på två slags forskningsansatser, kvalitativa samt kvantitativa. 
(Patel & Davidson, 2003) 

2.1.1 Kvalitativ metod 
Det resultat som vi har kommit fram till i denna uppsats bygger på en kvalitativ undersökning som 
har sin grund i ett hermeneutiskt synsätt. Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsprocess då 
vi har studerat Länsstyrelsen i Kalmar län. Vi har använt oss av en enkätundersökning samt 
personliga intervjuer för att få en djupare förståelse av problemet. Hermeneutik är enligt Patel och 
Davidson (2003) en vetenskaplig riktning där forskaren studerar, tolkar och försöker förstå 
förutsättningar för människans existens. Motsatsen till hermeneutiken är det positivistiska synsättet 
som har varit det dominerande synsättet inom vetenskapen. Positivismen står för det kvantitativa 
det vill säga statistiska hårddatametoder för analys. Hermeneutiken står istället för kvalitativa 
system som består av förståelse och tolkningar och har en öppen och engagerad forskare. Patel och 
Davidson (2003) tar även upp förförståelsen och berättar att den består av de tankar, intryck, känslor 
och kunskap som forskaren har. Förförståelsen är en tillgång och inte ett hinder när det gäller att 
tolka och förstå. Inom hermeneutiken försöker forskaren se helheten i forskningsproblemet, ett 
holistiskt synsätt. Forskaren ställer helheten i relation till delarna för att nå fram till en så fullständig 
förståelse som möjligt.  
 
Vi har valt att använda Länsstyrelsen i Kalmar län som undersökningsföretag i vår uppsats då vi i 
tidigare skeden i vår utbildning haft god kontakt med representanter inom verksamheten. Dessa 
tidigare kontakter har vi fått ett stort utbyte genom och det har lett till att vi i gruppen fått intresse 
av att studera deras verksamhet lite närmare. Vi visste även hur organisationen var uppbyggd och att 
medarbetarna besatt expertkompetens inom sina områden. Denna förkunskap ledde oss fram till att 
vi ville undersöka de lägsta chefernas roll då de är i en klämd situation mellan ledning/enhetschefer 
och medarbetare. Vi anser även att motivation är en aktuell och intressant aspekt och bestämde oss 
därför att göra en uppsats där motivationen ligger till grund för valet av ämne. Vi har tidigare läst en 
kurs inom organisation och ledarskap då vi har berört ämnet på en grundläggande nivå. Vi har dock 
ingen djupare förförståelse angående mellanchefers situation.  
 
Den kvalitativa forskningsprocessen utgår från den problemformulering som har valts som grund 
till arbetet och därefter väljs relevant forskningsobjekt och vilken undersökningsgrupp som ska 
granskas. Relevant data samlas in, bearbetas och tolkas samt formas utifrån olika begrepp. Till sist 
utformas resultat och slutsatser utifrån detta. (Bryman & Bell, 2005) 

I
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2.1.2 Kvantitativ metod 
Enligt Christensen med flera (2001) ger den kvantitativa metoden möjlighet att studera specifika 
sammanhang eller delar av helheten. Kvantitativ forskning handlar om insamling av numeriska data 
som ofta är uttryckt i siffror, antal, mängd samt frekvens. Dessa data kan bearbetas instrumentellt 
eller statistiskt. Genom att undersöka, fastställa och mäta samband mellan olika variabler analyseras 
resultatet. Bryman och Bell (2005) menar att ett bra sätt att visa de viktigaste aspekterna av en 
kvantitativ metod är att följa en viss forskningsprocess. Denna går ut på att övertyga läsarna om att 
resultatet är av betydelse samt är genomtänkt och trovärdigt. Mätningen som utförs i en kvantitativ 
forskning görs för att belysa en skillnad mellan olika individers ställningstaganden inom det 
aktuella ämnet. Den bygger även på beräkningar som fastställer vilken relation som finns mellan 
olika begrepp. Det är av betydelse att ha en eller flera indikatorer för att komma fram till ett mått på 
ett visst begrepp. Detta är en metod som vi inte har tillämpat i denna uppsats. Anledningen till detta 
är att vi inte vill mäta kvantiteter utan få en djupare förståelse kring ämnet och den organisationen 
vi har studerat, något som är tillämpbart genom en kvalitativ metod.  

2.1.3 Reliabilitet 
Bryman och Bell (2005) beskriver att reliabilitet handlar om de frågor som rör måttens och 
mätningarnas pålitlighet. För att ta ställning till om ett mått är reliabelt finns det tre viktiga faktorer 
att beakta. Det första är stabilitet som mäts hur stabilt måttet är över tid. Det andra måttet är intern 
reliabilitet och här studeras indikatorernas pålitlighet. Det sista måttet är interbedömarreliabilitet 
som innebär att den datainformation som samlats in måste förstås. (Bryman & Bell, 2005) 
Reliabiliteten kan påverkas av slumpmässiga egenskaper hos mätinstrumentet, den som utför 
mätningen, i omgivningen eller hos det mätta objektet. (Rosengren & Arvidsson, 2002) Det är svårt 
att hitta balansen mellan att åstadkomma ett öppet intervjuklimat och att inte styra respondenterna. 
Ett sätt att minska risken för brister i tillförlitligheten menar Rosengren & Arvidsson (2002) är att 
öka standardiseringen, bland annat med bundna svarsalternativ. Vi har därför till viss del använt oss 
av bundna svarsalternativ när vi utformade vår enkätmall.  

2.1.4 Validitet 
Begrepp som validitet och reliabilitet står i relation till varandra men består av olika grundläggande 
delar. Validitet behandlar en metods förmåga att svara på det forskaren har för avsikt att granska. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) Denna trovärdighet kan verifieras genom att det finns 
empiriska bevis för forskningen och att forskaren har gjort en trolig tolkning av sitt resultat utifrån 
de teoretiska begreppen. (Rosengren & Arvidsson, 2002) Validitet kan benämnas som inre och yttre 
validitet och syftar till att dels visa hur bra undersökningsinstrumentet är men även hur resultatet 
från fallstudien kan generaliseras. Inre validitet syftar till om resultatet stämmer överens med 
verkligheten medan den yttre validiteten visar hur resultatet kan generaliseras och antas kunna 
förklara liknande situationer. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) Inom validitet ingår både 
giltighet och relevans. Giltighet är ett mått av hur väl det teoretiska materialet överensstämmer med 
det empiriska. Att information är relevant och tillförlitlig är inte tillräckligt utan det är även viktigt 
att veta att det som undersöks är relevant för undersökningen. (Patel & Davidson, 2003)  
 
Vi har försökt att garantera hög validitet i denna undersökning genom att konstruera enkätfrågor och 
intervjufrågor utifrån våra forskningsfrågor. Före vår undersökning har vi förklarat syftet med vårt 
arbete så att respondenterna har varit införstådda med vad intervjuerna skulle beröra.  Detta gör att 
validiteten ökar eftersom respondenterna då vet vad som undersöks och att det som är tänkt att 
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undersökas verkligen görs. Vi anser även att validiteten har varit hög eftersom de svar som kommit 
fram i vår enkätundersökning samt våra intervjuer har varit relevanta i förhållandet till vårt syfte.  

2.2 Relation mellan referensram och empiri 

2.2.1 Deduktivt arbetssätt 
Deduktivt arbetssätt innebär att forskaren arbetar med det som är bevisat. Utgångspunkten i detta 
arbetssätt är att utgå ifrån redan existerande teorier och allmänna principer. Utifrån detta kan 
slutsatser dras genom enskilda företeelser. Det hypotetiskt deduktiva arbetssättet innebär att utifrån 
de existerande teorierna få fram hypoteser som i det aktuella fallet prövas empiriskt. Forskaren 
bestämmer vilken befintlig information som ska samlas in och hur den ska tolkas. Detta leder till att 
resultatet relaterar till teorin och forskarens egna uppfattningar blir mindre speglade i 
forskningsprocessen. En nackdel med detta arbetssätt kan vara att forskarens egna synsätt inte 
upptäckts då den redan befintliga teorin riktar och påverkar forskningen. (Patel och Davidsson, 
2003) Vi har arbetat utifrån detta arbetssätt genom att vi har utgått ifrån befintliga teorier om 
motivation och mellanchefers situation för att ha underlag till vår empiri. Resultatet bygger på den 
fallstudie vi har gjort på Länsstyrelsen för att få en bild utav mellanchefers situation. Vår analys 
består av tolkningar av empirin samt sammankopplingar till den befintliga teorin och detta leder till 
sist vidare till vår diskussion och slutsats.  

2.2.2 Induktivt arbetssätt 
Det induktiva arbetssättet har vi inte har använt oss av i denna uppsats eftersom vi inte har haft som 
utgångspunkt att hitta nya forskningsvägar. Enligt Patel och Davidson (2003) studerar forskaren ett 
forskningsprojekt utan att ha någon teoretisk bakgrund till projektet. Genom empirin formuleras en 
teori och detta arbetssätt baseras på empiriskt underlag. Utmärkande för detta är att studierna riktar 
sig till en viss situation, tid eller grupp av människor. Det som kan ses som negativt med induktivt 
arbetssätt är att teorins räckvidd kan vara svår att få grepp om. (Patel & Davidson, 2003) 

2.2.3 Abduktion 
Abduktion är en kombination av deduktiv och induktivt arbetssätt och innebär att forskaren 
använder sig av en induktiv ansats i början av sin forskning. Utifrån en enskild studie görs ett 
förslag till en teoretisk struktur. Vidare i forskningen används ett deduktivt arbetssätt då teorin testas 
på nya studier. Detta arbetssätt kan leda till att forskaren blir mer fri i sitt arbetssätt och risken till 
att forskaren låser sig minskar än om det arbetas utifrån enbart ett deduktivt eller induktivt 
arbetssätt. (Patel & Davidson, 2003) Då vi endast har använt oss utav det deduktiva arbetssättet har 
inte denna kombination varit aktuell.  

2.3 Datainsamling 
Under denna rubrik presenteras vårt tillvägagångssätt av insamling av data, det vill säga primär- 
samt sekundärdata. En mer ingående förklaring till hur vi har genomfört våra kvalitativa intervjuer 
samt vår enkätundersökning följer sedan under rubrik 2.4.  

2.3.1 Dokument 
Vi har främst använt oss av litteratur som vi ansett vara relevant för vår rapport. Enligt Patel och 
Davidson (2003) kännetecknas dokument av information som nedtecknas eller trycks. Exempel på 
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detta kan vara filmer, bandupptagningar, fotografier, register, officiella och privata handlingar samt 
litteratur. Beroende på vilken problemställning som finns används olika strategier för att söka det 
dokument som behövs. Valet av dokument bör ge många olika synvinklar på problemet. Patel och 
Davidson (2003) tar även upp dagböcker som är en form av självrapportering som kan användas för 
att samla information. De kan användas på olika sätt dels för att ta reda på när, var och hur en viss 
aktivitet utförs. Forskaren kan härmed få information som lämpar sig för kvantitativ bearbetning 
genom dagböcker. De kan även användas för att få individens synvinkel på sin egen tillvaro. 
Härifrån får även forskaren information som tillämpar en kvalitativ bearbetning. Hur forskaren 
kommer att använda dagboken är beroende på vilken bearbetning som behövs för att besvara 
frågeställningen. Det viktigaste oavsett hur forskaren väljer att dagboken ska utformas är att se till 
att informationen är sanningsenlig. (Patel & Davidson, 2003) Vi har inte tillämpat denna metod i 
form av dagböcker då vi inte ansett att detta arbetssätt har passat oss och denna typ av uppsats. 
 
Källmaterial kan enligt Patel och Davidson (2003) vara av olika kvalitet och karaktär där det skiljs 
mellan primär- och sekundärdata. Primärdata består av information som forskaren samlat in, främst 
i form av intervjuer, observationer och frågeformulär. I vår undersökning har intervjuunderlaget 
samt enkätundersökningen utgjorts av primärdata. De sekundärdata vi har använt oss av består 
främst av forskningslitteratur. Andra sekundärkällor vi har använt är årsredovisning samt 
elektroniska referenser. Källmaterialet har gett oss en förståelse för tidigare forskning samt har 
litteraturforskningen varit betydelsefull då den har bidragit till bland annat förståelse av olika 
begrepp.  

2.3.2 Intervju  
En teknik för att samla information är att utföra intervjuer som sker vanligtvis genom personlig 
kontakt eller via telefonsamtal. Vid olika typer av intervjuer går det att skilja dem åt gällande 
frågornas grad av standardisering och strukturering. Patel och Davidson (2003) menar att kvalitativa 
intervjuer oftast har en låg grad av standardisering vilket innebär att frågorna som intervjuaren 
ställer ger respondenten möjlighet att svara med egna ord. En hög grad av standardisering innebär 
att respondenten blir tilldelad olika svarsalternativ och det blir då som en muntlig enkät. Om 
intervjuaren ställer frågorna i en bestämd ordning har intervjun en hög grad av strukturering. En låg 
grad av strukturering förekommer när intervjuaren istället ställer frågorna i den ordning som passar 
bäst i just det enskilda fallet. (Patel & Davidson, 2003) Enligt Bryman och Bell (2005) finns det 
ytterligare ett alternativ av intervju som är semistrukturerad intervju som innebär en situation där 
intervjuaren har ett schema med frågor men där dess ordningsföljd varierar. En skillnad från den 
strukturerade intervjuformen är att frågorna är mer allmänt formulerade samt att intervjuaren har 
utrymme för att ställa följdfrågor. 
 
Utifrån syftet i detta arbete har vi valt att utgå ifrån kvalitativa intervjuer, där standardiseringen har 
varit låg, för att få en inblick i problemet. Anledningen till att vi har använt oss av både personliga 
intervjuer och enkätundersökning är att få en djupare inblick av funktionschefernas tankar och 
åsikter i olika frågor. Svenning (2003) menar att det finns många fördelar med en personlig intervju 
jämfört med en enkätundersökning. I en personlig intervju kan det användas mer komplexa frågor 
och få en djupare inblick i svaren genom kroppsspråket. Nackdelar med personliga intervjuer är 
enligt Svenning (2003) att intervjuaren kan påverka respondenten på olika sätt eller att intervjuaren 
tolkar svaren fel. 
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2.3.3 Enkät 
Vi har även valt att utgå ifrån en kvalitativ enkätundersökning då tanken var att få möjlighet att få 
information från samtliga funktionschefer på Länsstyrelsen. Enkäter är ytterligare en teknik för att 
samla information och en enkät består av ett frågeformulär med huvudsakligen bundna frågor med 
fasta svarsalternativ. Dessa enkäter har då en relativ hög grad av standardisering. Det finns olika sätt 
att fördela enkäter och postenkät är den vanligaste formen. Andra former är gruppenkät, enkät till 
besökare, datorenkät samt enkät för intresserade. (Ejlertsson, 2005) Vi har valt att genom 
personalchefens hjälp skicka ut enkäter till samtliga funktionschefer genom e-post som de har fått 
skriva ut och fylla i för att sedan lämna in i pappersform till oss.  
 
Enligt Ejlertsson (2005) finns det både för- och nackdelar med att välja enkätundersökning som en 
datainsamlingsmetod. En fördel är att undersökningen kan genomföras på ett förhållandevis stort 
urval såväl i relation till en viss kostnad som i relation med tiden. Ytterligare en fördel är att 
respondenterna har tid på sig att i lugn och ro gå igenom enkäten och överväga sina svar. Vid en 
enkätundersökning förhindras även att respondenten påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor 
samt följdfrågor. Dessa fördelar har legat som tyngdpunkt för oss i valet av att genomföra en 
enkätundersökning.  
 
En nackdel som kan vara av stor betydelse för denna typ av undersökning är att den kan medföra ett 
betydande bortfall. Att få in svar från samtliga respondenter sker i stort sätt aldrig och ett bortfall på 
enstaka frågor kan även förekomma. Ännu en nackdel är att vid en enkätundersökning har varken 
respondenten eller intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor, vare sig det rör sig om svårtolkade 
frågor eller övriga fördjupade frågor. Det är därför viktigt att formulera väl genomarbetade frågor 
samt svarsalternativ. (Ejlertsson, 2005) Dessa nackdelar har även haft betydelse för oss och därför 
har vi valt att genomföra ett fåtal intervjuer för att få chansen att ställa följdfrågor samt få en 
ytterligare tolkning av frågorna i undersökningen.  
 
Vår enkät är utformad på två olika sätt, dels frågor med bundna svarsalternativ och dels öppna 
frågor där respondenterna har möjlighet att svara fritt. Valet för dessa två olika frågealternativ har vi 
valt på grund av att vi anser att dessa alternativ troligtvis skulle ge oss mest relevanta svar utifrån de 
vi ville få fram av enkätundersökningen. Den är utformad efter vår referensram och faktorer som 
litteraturen påpekar inom vårt problemområde ligger som grund för enkäten.  

2.4 Undersökningsmetod 
Vi har valt att göra en fallstudie där vi har undersökt funktionschefernas roll på Länsstyrelsen i 
Kalmar län. Vid fallstudier undersöker forskaren enligt Patel och Davidson (2003) ett fall som både 
kan vara en individ, en situation eller en arbetsplats i sin verkliga miljö. Fallstudier handlar om att 
samla in mycket information angående ett avgränsat fall för att få en så tydlig bild som möjligt och 
en heltäckande information. De tar även upp att i en fallstudie kan intervjuer och enkäter 
kombineras i datainsamlingen och detta har vi tillämpat i vår uppsats. Den bakomliggande tanken 
med valet av just detta företag har främst varit intresset för att studera Länsstyrelsen lite närmare 
eftersom det är en intressant organisation. Då vi anser att motivation är ett aktuellt ämne bestämde 
vi oss för att genomföra en studie där arbetsmotivationen ligger som grund. Vi bokade ett möte med 
personalchefen på Länsstyrelsen och diskuterade fram ett ämne som både skulle vara till nytta för 
dem att få undersökt samt väcka ett intresse hos oss. Vi beslutade oss för att då Länsstyrelsen är en 
professionaliserad organisation studera de lägsta chefernas roll samt hur de motiveras i sitt arbete då 



Arbetsmotivationens betydelse ur ett mellanchefsperspektiv  
� en fallstudie på Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

  16 

de sitter i en ganska pressad situation mellan ledning/enhetschefer och medarbetarna.  
 
För att få ytterligare detaljer som kan vara svåra att få fram i endast en enkätundersökning har vi 
även genomfört tre intervjuer med utvalda funktionschefer. Den urvalsmetod som passar bäst in på 
det urval av undersökningsobjekt som vi har gjort är teoretiskt urval. Med ett teoretiskt urval menas 
att urvalsprocessen styrs av valet av personer, frågeställningar och begränsningar. (Bryman & Bell, 
2005) Vårt urval har även styrts efter begränsningar då intervjuer med samtliga funktionschefer inte 
har varit möjlig att genomföra och därför har denna undersökningsmetod använts.  

2.4.1 Förberedelser 
För att följa vår problemställning samt vårt syfte har vi satt samman enkät- och intervjufrågor som 
är relevanta och bidrar med väsentlig fakta som ska leda till resultatet för vår undersökning. Enligt 
Patel och Davidson (2003) är det viktigt att göra noggranna förberedelser både när det gäller 
enkäter och intervjuer. Det första som ska göras är att förbereda innehållet i enkäterna och intervjun. 
Här är det viktigt att frågorna täcker forskarens frågeställning och att alla delområden blivit 
behandlade. Det är viktigt för forskaren att sålla ut frågor som är relevanta samt formuleras på ett 
rätt sätt så att de inte misstolkas. Det finns två sätt att registrera intervjusvaren på, antingen genom 
anteckningar eller genom ljudinspelning.  

2.4.2 Frågornas ordning och formulering 
Det vanligaste, vare sig det handlar om intervjuer eller enkäter, är att inleda med neutrala frågor. 
Det är även lämpligt att avsluta intervjuerna eller enkäterna på ett neutralt sätt för att få utrymme till 
kommentarer. Efter inledningen och innan avslutningen kommer de väsentliga frågorna som berör 
själva ärendet. När det gäller vilken ordning forskaren ska ställa frågorna är det viktigt att arbeta 
systematiskt, speciellt vid enkäter. Enkäter ger inga möjligheter till komplettering vilket intervjuer 
kan göra. (Patel & Davidson, 2003) 
 
När det gäller frågornas formulering bör det bland annat undvikas frågor som är ledande, 
dubbelfrågor samt förutsättande frågor. Det är även betydelsefullt vilket språk som används vid 
formulering av frågor. Respondenten som svarar på frågorna måste förstå innehållet och uppfatta de 
på samma sätt som intervjuaren. Det är viktigt för intervjuaren att inte framhäva sin egen åsikt till 
de olika respondenterna. (Ejlertsson, 2005) 

2.4.3 Genomförande av enkäter 
Vi har använt oss av relativt hög grad av standardisering och strukturering vid utformandet av vårt 
frågeformulär av enkäten (se bilaga 1). Enkäten inleds med bakgrundsfrågor som handlar om vilken 
ålder, kön och bakgrund respondenten har. Vi har valt att klassificera ett åldersintervall då 
undersökningsgruppen är begränsad och för att upprätthålla anonymiteten. Nästa steg i enkäten är 
öppna frågor som behandlar ämnet ledarskap samt rollen som funktionschef och dess påverkan på 
medarbetarna. Vidare tas frågor upp som rör motivation och kommunikation i arbetet och 
avslutningsvis någon enstaka fråga som behandlar framtidsplaner. Sammanlagt består enkäten av 27 
frågor varav tio frågor har bundna svarsalternativ och resterande är öppna frågor där respondenten 
får svara fritt. Frågorna med bundna svarsalternativ har en skala mellan ett och sex och denna skala 
har vi gjort på grund av att vi inte vill ha något mittenalternativ. Detta för att respondenterna kan vid 
osäkerhet svara mittenalternativet då det är det mest neutrala alternativet. Enligt Ejlertsson (2005) 
finns det en tendens att respondenterna svarar med ett neutralt alternativ då de känner sig osäkra. 
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Dock kan nackdelen med detta vara att respondenterna som inte har någon åsikt gällande frågan 
ändå måste ta ställning. Trots detta har vi ansett att i vårt fall inte lämpar sig att ha något 
mittenalternativ då vi tror att respondenterna kan ta ställning gällande frågorna.  
 
Information om att materialet ska behandlas anonymt har tilldelats respondenterna. Detta innebär 
enligt Patel och Davidson (2003) att det varken finns namn, nummer eller annan möjlighet till att 
kunna identifieras.  

2.4.4 Genomförande av intervjuer 
Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med tre olika funktionschefer på Länsstyrelsen i Kalmar län 
som vi har valt som fallstudie. Vi har tagit kontakt med respondenterna via e-post och förklarat 
syftet med intervjuerna. Mötena har genomförts på respondenternas arbetsplats och tagit cirka 30-
45 minuter. Eftersom vi endast har genomfört kortare intervjuer har vi inte använt oss av någon 
bandspelare utan intervjuerna har antecknats noga och direkt efter samtalen har svaren skrivits ner. 
Patel och Davidsson (2003) skriver att en fördel med att använda bandspelare är att få de exakta 
svaren inspelade. Däremot nackdelen med bandspelare kan vara att den påverkar de svar som ges. 
De menar att det oftast inte är några problem för respondenterna att prata inför en bandspelare men 
när den stängs av blir de ofta mer spontana. 

 
Under intervjuerna har vi använt oss av en mall med frågor att utgå ifrån (se bilaga 5). Intervjuerna 
som vi har genomfört i denna undersökning har en låg grad av standardisering, det vill säga 
frågorna har varit öppna och gett respondenterna möjlighet att svara med egna ord. Det har även 
varit en relativt låg grad av strukturering eftersom intervjuaren inte varit helt styrd av intervjumallen 
men ändå haft den som stöd att utgå ifrån. Bryman och Bell (2005) menar just detta att de flesta 
intervjuerna hamnar mellan den helt strukturerade och den helt ostrukturerade intervjun. Detta 
eftersom det är av stor betydelse att ge respondenten en viss frihet att prata kring ämnet men även 
att det är viktigt att ha en viss struktur på intervjun. Direkt efter intervjun har vi skrivit rent 
materialet och det har bearbetats och analyserats samt har citat plockats ut för att tydliggöra 
resultatet. 

2.5 Metodkritik  
Enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att forskaren ska vara kritisk till den information 
som har samlats in för att kunna bedöma om materialet är sannolikt eller inte. Det är forskarens 
uppgift att ta reda på när och var dokumenten tillkommit och detta kallas för källkritik. Efter att vi 
har studerat en del referenslitteratur har vi varit tvungna att välja ut det material som vi har ansett 
varit mest relevant för vår uppsats. Vi har inte kunnat läsa allt på grund av tidsbegränsning och 
därför kan vi ha missat någon viktig del eller synvinkel i något av det bortsorterade materialet. Vi 
har försökt att studera främst litteratur som över lag inte är äldre än tio år gammalt för att kunna 
koppla samman med så relevant material som möjligt. Vi kan inte heller vara säkra på att 
intervjuobjektens avsikter och våra tolkningar stämmer överens och vi kan då ha tolkat primärdata i 
empirin på ett felaktigt sätt.  
 
Vi har försökt få undersökningens validitet så hög som möjligt då samtliga funktionschefer på 
Länsstyrelsen har fått delta i form av en enkätundersökning. En nackdel med enkäter enligt 
Ejlertsson (2005) är att inte få in tillräckligt med svar så att materialet inte räcker till som underlag. 
I vår enkätundersökning har vi fått in cirka 90 procent av enkäterna och vi anser att vi har kunnat 
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arbeta väl utifrån det materialet. Vår förmåga att ifrågasätta det insamlade materialet kan däremot 
ha påverkat vårt utfall. Detta har vi varit medvetna om och vi anser att vi gjort på bästa sätt efter de 
förutsättningar som vi har haft. 
 
Valet av respondenter till våra intervjuer har genomförts med hjälp av personalchefen då han har 
valt ut olika typer av funktionschefer, till exempel både kvinnliga och manliga. Vi har valt att bara 
intervjua tre funktionschefer och därför kan undersökningen ha blivit begränsad. Det finns en 
sannolikhet att vi har påverkat respondenterna till att inta en ståndpunkt gällande ämnet. Detta på 
grund av uppsatsens problemformulering och syfte och det kan leda till att respondenterna svarar 
det dem tror att vi vill ha som svar. Vi har dock försökt ställa neutrala och ej ledande frågor till de 
funktionschefer vi har intervjuat vilket förhoppningsvis har medfört att de har kunnat framhäva sin 
egen ståndpunkt inom området. Vi har även varit medvetna om att ämnet i sig kan ha medfört att de 
intervjuade har tagit en viss ställning för att framhäva sin organisation på ett visst sätt. Detta är ett 
problem som är svårt att undvika men vi anser ändå att intervjuerna har varit givande. Vi har trots 
detta föredragit denna intervjumetod då vi anser att vi har fått en djupare bild av respondenternas 
syn på frågan än vad vi hade fått vid till exempel en kvantitativ studie. Då intervjuundersökningarna 
endast utgjorde en del i uppsatsen kunde teorin hjälpa till att väga upp eventuella begränsningar.  
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3. Referensram 
 detta kapitel har vi utgått från den litteratur vi studerat och format vår referensram utifrån den. I 
inledningen har vi valt att beskriva kortfattat angående organisationsstruktur och dess påverkan. 
Därefter har vi valt att berätta om ledarskapets betydelse samt mellanchefens roll på 

arbetsplatsen. Fokus har även lagts på motivation samt kommunikationens betydelse i samband med 
detta.  

3.1 Organisationsstruktur 
Mintzberg menar att alla organisationer oavsett form mer eller mindre består av sex huvuddelar, 
detta visas i nedanstående organisationsdiagram (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

 
Figur 1 Organisationsdiagram. (www.12manage.com) 
  
Längst ner i organisationen finns den operativa kärnan (operating core) och huvudansvaret för 
denna finns hos mellancheferna (middle line) och deras uppgift är även att förmedla information 
från den operativa kärnan uppåt i organisationen. Ovanför mellancheferna finns den strategiska 
ledningen (strategic apex) som har det högsta administrativa ansvaret för organisationen. Utanför 
dessa grupper finns teknostrukturen (technostructure) som exempelvis kan bestå av planerings- och 
ekonomiavdelning. Även servicestrukturen (support staff) ligger utanför och sköter till exempel 
löneutbetalningar samt telefonväxel. Utanför alla dessa områden finns ideologin (ideology) där 
organisationskulturen kan urskiljas. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
Organisationer består utav människor som alla har egna värderingar, synpunkter och känslor och de 
informella normer och regler stämmer inte alltid överens med de formella förväntningarna. Ett 
problem kan vara att makten inom organisationen inte stämmer överens med den formella 
strukturen. Exempelvis kan makt uppstå genom fackkunskap och personliga egenskaper istället för 
att man besitter en hierarkisk position. Ytterligare en avgörande faktor för strukturen är 
omgivningen som kan påverka den formella strukturen genom att till exempel tillfredställa en 

I
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extern aktör. Organisationsstrukturen visar vilken form organisationen har samtidigt som den även 
visar vilka krav som ställs på de anställda och de andra medlemmarna för att förverkliga 
organisationens mål. Ett organisationsschema antyder hur uppgifter, ansvar och beslutsfattande 
inom organisationen fördelas och den hierarkiska uppbyggnaden går att läsa av. (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998) 
 
Den professionella byråkratin kännetecknas av att den är byråkratisk då specialisering och 
standardisering sätts i fokus och den operativa kärnan har tilldelats befogenheter och en viss frihet i 
sitt arbete. Detta kan även förklaras genom att de anställda har skärskilda expertkunskaper.  
Beslutsfattandet kan ses som decentraliserat då de anställda besitter en hög kompetens gällande 
deras arbetsuppgifter. Problem som kan uppstå i dessa organisationer är en viss rivalitet och 
konflikter mellan olika specialiseringar och yrkesgrupper vilket kan leda till osäkerhet, styr- och 
samarbetsproblem. Professionalisering syftar på att organisationen består av anställda med lång 
teoretisk utbildning och specialiserade på sina arbetsuppgifter och kan förklaras som att de är sin 
egen chef. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
Det är extra viktigt att ta hänsyn till de professionellas motstånd till byråkratiska normer och regler, 
rutiner, övervakning samt deras begränsade lojalitet gentemot organisationen. De professionella 
anser oftast att deras regler och normer är viktigare än organisationens och en viss komplexitet 
uppstår då det är svårt att sätta upp regler och rutiner i dessa organisationer. Bedömning utifrån om 
arbetet gjorts bra eller dåligt är svårt att fastställa då det endast är den professionella som är expert 
på sina arbetsuppgifter. Enligt Mintzberg präglas dessa organisationer av svag formalisering, stark 
decentralisering och hög specialisering. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 

3.2 Ledarskapets betydelse 
Ledarskap och chefskap har olika benägenheter vilket är viktigt att ta hänsyn till i organisationer. En 
ledare utövar sin makt genom stöd och tillgivenhet av sina medhjälpare och denna position kan 
liknas vid ett politiskt ledarskap. Däremot är en chef vald uppifrån och har fullkomlig makt över 
sina anställda vare sig de känner förtroende eller inte för sin chef. (Alvesson, 2001) Även Ekstam 
(2002) beskriver att chefskap är något som befullmäktigas uppifrån. Med detta menas att vissa 
chefer får sina positioner utan att vara förtjänta av den. Att vara chef innebär att besitta en högre 
position vilket inte alltid behöver innebära att vara en naturlig ledargestalt. (Ekstam 2002) Vidare 
tar Alvesson (2001) upp att det kan vara svårt att skilja på ledarskap och chefskap då en chef vill 
motivera sina medarbetare till förståelse att de gör något meningsfullt i sitt arbete och att det 
genomförs så effektivt som möjligt. Dessa två kan vara svåra att skilja på i praktiken då en chef 
måste inta en ledarskapsroll för att kunna styra och motivera sina medarbetare. Ekstam (2002) 
menar även att det är av betydelse för den rollen ledaren besitter att få sina medarbetares förtroende.  
 
Ledarskapet har en stor betydelse för hur individer mår på sitt arbete och detta påverkar därmed 
organisationens resultat. Studeras olika organisationer kan det konstateras att det finns ett samband 
mellan organisationsklimat och ledarskapsstilar. Ledningen påverkar organisationens kultur, 
struktur samt strategier oavsett om det rör sig om den högsta chefen eller chefer på en lägre nivå. 
Det har även visats att det finns samband mellan chefernas beteende och arbetsmiljön, det vill säga 
förhållanden som påverkar individen i sitt arbete. Arbetsmiljön kan delas in i den fysiska 
arbetsmiljön som präglar det materiella, den organisatoriska som speglar de formella förhållanden 
som reglerar beslutsfattande och arbetsfördelning samt den sociala arbetsmiljön som formas utav 
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kontakter mellan människor och grupper. (Larson, 2005) 

3.3 Mellanchefers roll 
Mellanchefen har som uppgift att tolka och representera ledningens policy samt bidra till att den 
håller sig levande i verksamheten. De ska även kunna kommunicera och följa upp mål för att sprida 
information samt utveckla organisationens ledningskvalitet. Existerar det en god kvalitet i ledningen 
kan mellanchefer lägga mer tid åt strategiska utvecklingsfrågor och kontakter med omvärlden. 
(Franzén, 1996) Krav på mellanchefer ser olika ut beroende på vilka finansiella mål organisationen 
och ledningen ställer. Samtidigt som dessa behov ska tillgodoses ställer även medarbetarna 
förväntningar på mellanchefer som till exempel stöd, utveckling och trygghet i arbetet. Här har 
mellanchefen en pressad situation eftersom de måste agera så att alla parter blir tillfredsställda. 
Ibland kan krav från ledningen och medarbetarnas förväntningar vara motstridiga vilket leder till att 
mellanchefen bara kan gynna den ena parten genom sitt beslut. (De Klerk, 1996) I sådana 
situationer måste mellanchefen acceptera att det sällan går att hitta ett beslut som tillfredställer alla 
inblandade och oftast får situationen lösas genom olika former av förlikningar. (Vibits, 2002) 
 
Mellanchefer arbetar och motiveras olika beroende på i vilken bransch de arbetar i. Det som de har 
gemensamt är att de besitter en position i organisationen där de befinner sig mellan ledningen och 
medarbetarna. (Wenglen, 2005) Detta sätter en hög press på mellanchefer då de ska balansera både 
de över- och underordnades krav och förväntningar. De ska vara en bra chef för medarbetarna och 
förstå deras arbetssituation, önskemål och behov samtidigt som de ska följa ledningens mål och 
strategier. (Vibits, 2002) Drakenberg (1997) menar att mellanchefer sitter i en klämd position då 
deras roll går ut på att de ska vara lojala mot både ledningen och medarbetarna, det vill säga hitta en 
balansgång däremellan. Tidigare har mellanchefen besuttit rollen som den högre ledningens andra 
hand till att idag vara själva kärnan i verksamheten. Detta har bidragit till att chefer på denna nivå 
har en viktig position i organisationer då de i hög grad får förverkliga och verkställa beslut som 
ledningen har diskuterat fram. 

3.3.1 Mellanchefers befogenheter 
Det finns en mängd litteratur om olika ledarskapsstilar då det ständigt finns ett behov av att 
diskutera företagsamhet och ledarskap. Det nya samhället kännetecknas av en snabb teknologisk 
utveckling med fokus på kunskap, kreativitet och kommunikation. Den traditionella organisations- 
och ledningsformen har nu ersatts av den nya decentraliseringen och målstyrningen. 
Decentraliseringen skulle medföra större delaktighet för de anställda i beslutsprocesserna, öka 
trivseln på arbetsplatsen samt medföra en bättre hushållning med de ekonomiska resurserna. Detta 
innebär att decentraliseringen ses både som en ekonomisk och humanistisk nödvändighet. Därmed 
ställs även nya krav på den högsta ledningen och de lokala cheferna, det vill säga mellancheferna 
får därmed en större makt och ökade befogenheter. (Drakenberg, 1997) 
 
Det har även skrivits en hel del om chefer samt chefsutveckling men fokus har då legat på 
toppchefspositionen och mellanchefspositionen har sällan berörts. I den litteratur som finns om 
mellanchefer beskiver de ofta mellanchefspositionen som utsatt, eftersom mellanchefens position 
framhävs som hopplös. Trots att de har en begränsad makt och krav från olika håll är mellanchefen 
ändå ansvarig för att verksamheten ska fungera. Det finns därför stor anledning att studera denna 
roll samt dess förändring och utveckling. (Drakenberg, 1997) 
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Ledningens uppgift är att titta framåt och planera långsiktigt inom verksamheten. Ledningen ställer 
krav på sina mellanchefer att de ska driva igenom de förändringar som beslutats av de överordnade. 
Om medarbetarna inte upplever dessa förändringar som betydelsefulla riskeras det uppstå konflikter 
mellan de anställda och mellancheferna. De anställda ser sin närmaste chef som ett 
arbetsgivarombud samtidigt som ledningen ser sin underordnade chef som sin närmaste länk till 
personalen. Denna typ av konflikt är en betydande faktor till att mellanchefer upplever en stressig 
arbetssituation. Mellanchefer kan i detta fall sakna att ha någon att resonera med då de befinner sig i 
en klämd position. (McConville & Holden, 1999) 
 
Vid olika typer av organisationsförändringar kan mellanchefer besitta en betydande position. Det 
krävs ett bra ledarskap för att ett förändringsarbete ska fungera och att utvecklingen ska fortlöpa 
utan tillstötande svårigheter. Organisationsförändringar kan emellertid leda till att mellanchefer 
känner sig otrygga i sina roller och att de då får svårt att skapa ett bra arbetsklimat för de anställda 
som är viktigt i samband med en omorganisation. (Södergren, 1997)     

3.3.2 Visionen och verksamhetsplanen 
Idag har styrmedel som organisationskultur, värderingar samt vision fått en ökad betydelse i 
verksamheten. Mellanchefer är omgivna av värderingar och organisationskultur men visionen 
förhåller sig annorlunda då den fungerar som ett ledningsverktyg. Som mellanchef är utrymmet 
stort till att tolka verksamhetens övergripande vision och göra den ändamålsenlig för sin enhet. 
Mellanchefen kan även presentera sin personliga vision mycket kraftfull, förutsatt att den stämmer 
överens med företagsvisionen. Syftet med att formulera en vision för verksamheten är att visa upp 
en framtidsbild som alla medarbetare förstår och vill vara med och arbeta för. Det kan vara svårt att 
formulera bestämda och mätbara mål då förutsättningarna ofta förändras. När medarbetarna tycker 
att mellanchefens framtidsbild är attraktiv och gärna gör den till sin, försvinner mycket av behovet 
av att kontrollera och styra i detaljfrågor. Även att hinder dyker upp på vägen och tvingar till 
tillfälliga lösningar så är visionen den ledstjärna som får alla att gå åt rätt håll. Visionen är oerhört 
viktig för mellanchefen på grund av att de ska kunna behålla sin egen integritet och fokus. (Franzèn, 
2004) 
 
Verksamhetsplanen som även kallas affärsplan, är som visionen ett av mellanchefens kraftigaste 
verktyg att använda sig utav. Verksamhetsplanen är ett samlat dokument som beskriver 
verksamhetens bakgrund, nuläge, framtid och vad som ska göras för att nå målen. Den ger riktlinjer, 
prioriteringar samt vägledning för hur verksamheten ska bedrivas och utvecklas. 
Verksamhetsplanen är grunden för all målformulering och uppföljning, detta leder till diskussioner 
och beslut om resurser samt om olika val. Vid planering är det inte slutprodukten som är den färdiga 
planen och som har störst värde utan arbetet, tänkandet och debatten på vägen dit. Mellanchefens 
verksamhetsplan är i hög grad summan av medarbetarnas prestationer då de i sin tur ska hålla sig 
inom övergripande riktlinjer och ramar. När verksamhetsplanens prioriteringar är gjorda leder detta 
till ett mer strukturerat arbete och den slipper debatteras varje dag. Den färdiga verksamhetsplanen 
definierar ramarna för medarbetarnas självständighet. Slutligen är den ett kontrakt mellan 
mellanchefen och den högsta ledningen samt även ett arbetssätt som kan minska konflikter mellan 
olika funktioner samt organisationsnivåer. (Franzèn, 2004) 
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3.3.3 Mellanchefers möjlighet att improvisera  
Det är inte lätt för mellanchefer att improvisera då det redan finns bestämda förutsättningar för 
deras arbete. För det första är vissa vägval gjorda i verksamheten och är dokumenterade i 
företagsbroschyrer och på hemsidor. För det andra finns det fasta arbetssätt inom projektstyrningen 
och för det tredje har verksamheten en personalomsättning och lönsamhet som måste tas hänsyn till. 
Idag bjuder arbetslivet på många förändrade förutsättningar och andra plötsliga händelser, vilket gör 
att det inte saknas tillfällen att improvisera. Varje mellanchef har ett antal fasta arbetssätt som det 
finns anledning att försöka utnyttja: 
 

! visionen, som ett styrmedel 
! strategier, som vägval 
! verksamhetsplanering, för kommunikation och fokusering 
! utvecklingssamtal med chefer och medarbetare 
! månadsgenomgångar, någon form av regelbunden uppföljning av chefernas verksamhet 
! informationsmöten, enligt en bestämd ordningsform 
! ledningsgrupp för utveckling och samordning. (Franzèn, 2004) 

 
Detta är arbetssätt som skapar en stomme i verksamheten och gör att det kan fokuseras både uppåt 
och neråt i organisationen och underlättar i mellanchefernas arbete. (Franzèn, 2004) 
 
Är verksamheten strukturerad och organiserad leder detta till att chefer och medarbetare har större 
möjligheter att själva ta ansvar och initiativ. Detta bidrar till en mer professionell och hälsosam 
organisation. En organisations struktur kräver till viss del tid och kostnad men kaos kräver oftast 
ännu mer. Mellanchefens uppgift kan vara att göra det bästa av kostnaden samtidigt som arbetssättet 
inte får gå ut över medarbetarnas möjlighet att driva sin verksamhet med stor självständighet. 
Dilemmat ligger i hur de ska klara av att hitta en genomgående balansgång för att lyckas på ett så 
effektivt sätt som möjligt. (Franzèn, 2004) 

3.4 Motivation som begrepp 
Motivation kommer av verbet motivera som i sin tur kommer ifrån det latinska ordet movere som 
betyder sätta i rörelse. Enligt Ronthy-Östberg (1998) kan begreppet motivation definieras som en 
inre psykologisk process hos individen som skapar en drivkraft för att tillfredsställa grundläggande 
behov. Det är i detta stadium som motivationsprocessen sätts igång. 
  
Ytterligare en definition av motivation har utfärdats av Revstedt: 

 
�� en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Denna 
strävan är sammanfattningen av människans innersta natur: att vara konstruktiv, 
målinriktad, social och aktiv.� (Granbom, 1998 s.9). 

 
Att leva ett så meningsfullt liv som möjligt innebär att ansvara för sig själv och sina möjligheter och 
innerst inne strävar alla människor efter ett meningsfullt liv (Granbom, 1998). 
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Motivation kan även förklaras som hur individer använder sin uppmärksamhet och i grund och 
botten är motivation en typ av kontroll över uppmärksamheten. Begreppet motivation är komplex 
men kan förklaras enligt följande modell: 
 
 
    =   + 
 
Figur 2 Mening innebär när något är meningsfullt för individen och självtillit innebär att tro på sig 
själv och kunna bidra med något. (Øiestad, 2005)  
 
För att skapa en positiv och varaktig motivation måste individen känna både mening och självtillit. 
Vid bristande självförtroende hindrar det människor att prestera då de inte tror att de klarar av det. 
Genom positiv feedback från andra kan det leda till att bli medveten om vilka resurser och 
möjligheter som finns vilket bidrar till ett ökat självförtroende. Genom detta kommer motivation 
vilket leder till att arbetsuppgifterna känns meningsfulla och på detta sätt kan feedback vara en 
motivationsfaktor. (Øiestad, 2005) 
 
Granbom (1998) tar upp att det finns tre huvudfrågor i motivationsteorin som belyser vad det är 
som sätter igång beteendet, vad det är som anger riktningen samt vad det är som upprätthåller det 
hela. Dessa tre inriktningar leder vidare till inre och yttre motivation (Granbom, 1998). 

3.4.1 Inre och yttre motivation 
Inre motivation ligger till grund för handling eller aktivitet och bygger på inre personlighetsfaktorer. 
Den inre motivationen kan jämföras med individens intresse och kan påverka beteenden som kallas 
för självbestämmandeteorin, det vill säga individen har ett inre behov att själv kunna bestämma och 
hantera sin tillvaro. Genom undersökningar har det framkommit att människor får en ökad inre 
motivation när de uppmuntras i sina egna initiativ. Tar individen ansvar för sin egen situation leder 
detta till mening, motivation samt glädje i sitt liv. (Granbom, 1998) 
 
Yttre motivation innebär att individens beteende uppehålls så länge som individen hoppas på att få 
belöning eller att uppnå vissa mål. Exempel på yttre motivation kan vara att studera för att uppnå ett 
bra betyg samt att öka förväntningarna på belöningen och detta kan resultera i en ond cirkel. 
Maslow menar att individen inte formas utav omgivningen utan vi skapar och organiserar den yttre 
verkligheten utifrån våra inre behov. Människan behöver knuffas på bakifrån samtidigt lockas 
framåt med belöningar och detta är exempel på yttre motivation. (Granbom, 1998) 

3.5 Motivationsteorier 
Motivationsteori kan förklaras som en samlad beteckning på vad som främjar samt förhindrar 
motivation. Dilemmat med motivationsteori är att det inte kan fungera som underlag för att 
generalisera individens motivation utan olika undersökningar visar att det som motiverar kan 
variera från person till person samt mellan olika situationer som individer befinner sig i. 
Motivationsteorin får därför användas som hjälpmedel till vad som kan tänkas kunna bidra till 
motivation i olika sammanhang. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
Inom organisationsteorin har begreppet motivation använts för att förklara vad som får de anställda 
att prestera något utöver det som ingår i arbetsuppgiften. Studeras tidigare skolriktningar som 

Motivation Mening Självtillit 
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human relations inriktade de sig på hur olika fysiska villkor som ljus, värme och raster påverkade 
de anställdas prestationer, enligt Roethlisberger och Dickson. Vidare menar Landy och Becker att 
idag studeras motivationen främst utifrån vad som i allmänhet får de anställda att ta i lite extra för 
att organisationen ska lyckas. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
Motivation kopplas ofta samman med begrepp som arbetstillfredsställelse samt engagemang. 
Arbetstillfredsställelse innebär hur väl en individ trivs med det arbete som utförs. Porter och Lawler 
menar att det existerar ett allmänt antagande om att tillfredsställelse i arbetet leder till bättre 
prestationer. Engagemanget däremot visar i hur hög grad den anställda identifierar sig med 
organisationen samt med dess värderingar och mål, enligt Lincoln och Kalleberg. Ökat engagemang 
antas ska leda till större prestationer och mindre frånvaro från arbetet. Oavsett om motivation 
definieras som vilja att prestera, arbetstillfredsställelse eller engagemang har motivation i de flesta 
fall behandlats som ett psykologiskt fenomen. Det grundläggande är att för att förstå motivation är 
det viktigt att förstå vad som får individer att agera på ett visst sätt. Psykologisk teori om vad som 
motiverar människor delas upp i två grupper, teori om mänskliga behov och motivation samt teori 
om kognitiva processer och motivation. (Granbom, 1998) 

3.6 Teori om mänskliga behov och motivation  
Behovsteori bygger på ett antagande om att mänskligt beteende kan ledas tillbaka till inre 
fysiologiska behov som törst, hunger och psykologiska behov som kärlek samt självförverkligande. 
Dessa teorier är givna åt att identifiera specifika behov som bestämmer den enskildes beteende. Den 
mest kända teorin är den teori om mänskliga behov och motivation som den amerikanske 
psykologen Abraham Maslow (1908-1970) har utformat i sin behovshierarki. (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998) 

3.6.1 Maslows behovshierarki 
Enligt Maslow har alla människor fem grundläggande behov, fysiologiska behov, trygghetsbehov, 
sociala behov, behov av status och uppskattning samt behov av självförverkligande (Kaufmann et 
al, 2005). Meningen med behovstrappan är att individen måste tillgodose det första behovet innan 
man blir motiverad att gå upp ett trappsteg och tillgodose behovet på det andra trappsteget. Enligt 
Maslow kan motiven högt upp i hierarkin endast fungera om de lägre behoven har uppnått 
tillfredsställelse eller när det inte ligger i något intresse av att tillfredsställa dem. Behoven har olika 
proportioner och kan byta plats. Individer som har anspråk på de högre behoven utvecklar en 
biologisk förmåga till bättre hälsa och de högre behovens tillfredsställelse leder till att 
personligheten blir starkare. (Granbom, 1998) 
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Figur 3 Maslows behovshirarki. (www.seeab.se, Bearbetad)  
 
Fysiologiska behov är de behov som är grundläggande för individens överlevnad och anpassning 
och befinner sig längst ner i hierarkin. Dessa behov utgör grunden för motivationen och är 
dominerande. Om individens alla behov inte är tillfredsställda under en längre tid kommer de 
fysiologiska behoven att sättas i första hand och de övriga vid sidan av. (Kaufmann et al, 2005) 
 
Det andra steget i trappan är trygghetsbehov som infinner sig när den första nivån är tillgodosedd. 
Behoven kan vara stabilitet, säkerhet, behov av struktur samt regler. Det handlar om trygga 
omgivningar som skyddar individen mot fysisk och psykisk skada. I arbetslivet kan 
trygghetsbehovet relateras till vissheten att få behålla jobbet samt en grund för individen att kunna 
söka sig uppåt i behovshierarkin som i ett led för utveckling och ett ökat välbefinnande. (Kaufmann 
et al, 2005) 
 
Sociala behov är det tredje behovet och skapas när individen känner en viss trygghetskänsla. Detta 
är behov av vänskap, samhörighet i sociala grupper samt känslomässiga band till andra människor. 
Maslow menar att bristande tillfredsställelse av socialt behov är de vanligaste orsakerna till 
anpassningssvårigheter i samhället. Genom att skapa förutsättningar samt goda 
samarbetsförhållanden kan organisationer göra mycket för att för att tillfredsställa detta behov. 
(Kaufmann et al, 2005) 
 
Den fjärde nivån är behov av status och uppskattning och kännetecknas av att få erkännande från 
andra samt att individen värderar sig själv och sina prestationer. Önskan om att prestera, ha 
framgång samt vara respekterad är behov i denna nivå. Denna motivationsmekanism är av stor vikt i 
arbetslivet. Att visa uppmuntran är inte svårt och med enkla medel kan detta uppnås i olika 
sammanhang. Det är viktigt att ge snabb feedback och speciell uppskattning på goda arbetsinsatser. 
(Kaufmann et al, 2005)  
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Behov av självförverkligande är den högsta nivån i behovshierarkin. Behovet kan ses som ett 
aktivitetsbehov som individen tillfredsställer genom sin nyfikenhet och skaparlust. Det handlar om 
hur individen lyckas utnyttja sin förmåga och förverkliga sina möjligheter. Behov av 
självförverkligande är det slutgiltiga målet för individen och genom att förverkliga samt ge 
utrymme för medarbetarens fulla kapacitet kan det skapas starkt motiverande krafter som kan 
komma att gynna organisationen. (Kaufmann et al, 2005) 

3.6.2 McClellands behovsteori 
Ytterligare en teori är McClellands behovsteori som utgår ifrån en indelning av människor i två 
grupper. Den ena gruppen är en minoritet som dras till utmaningar och är villiga att anstränga sig 
för att uppnå resultat medan den andra gruppen är en majoritet som inte bryr sig om någonting. 
McClelland har utformat tre typer av behov, behov av makt, behov av samhörighet samt behov av 
prestationer. Dessa anser han har stor betydelse för motivation och en gemensam faktor för de tre 
behoven är att de kan kopplas samman med inlärning, det vill säga hur föräldrar och skola 
behandlar barn under uppväxttiden. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
Individer som har stort behov av makt lägger stor vikt på att påverka och att kontrollera andra. 
Situationer som kan ge status och prestige fungerar som ett dragningsfält för dessa individer och de 
letar sig fram till ledande positioner. Dessa är även duktiga på att kunna kommunicera samt att tala 
och undervisa bland folksamlingar. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
Individer har ett stort behov av samhörighet då de anser att vänskap och att känna tillhörighet är 
viktigt samt att rikta in sig på att bli omtyckta. Dessa försöker undvika konflikter och kritik och 
framförallt att bli avvisade. De handlar efter att ha ett gott förhållande till andra och försöker alltid 
ställa upp och hjälpa personer som har problem. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
Behov av prestationer förstärks i samhällen där utbildningssystemet lägger stor vikt vid individuell 
inlärning och personlig utveckling. Individer med ett starkt prestationsbehov är ofta kreativa och 
vill alltid göra någonting bättre och det innebär ofta att göra någonting annorlunda än tidigare. De 
söker även utmaningar och dras till situationer där de måste ta personligt ansvar för att lösa 
problem. De sätter ofta upp krävande men realistiska mål och är inriktade på att nå resultat samt är 
rädda för att misslyckas. För att undvika onödiga risker försöker de analysera situationen innan de 
bestämmer sig för att handla. Ytterligare ett behov de besitter är att få snabb och konkret feedback 
på det arbete som utförs. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
För det första används behovsteorierna för att förklara tillfredsställelse, det vill säga att människor 
trivs med sitt arbete. Dock används teorierna även för att förklara prestationer, 
arbetstillfredsställelse samt engagemang. I allmänhet antas att prestation är en följd av en önskan att 
tillfredsställa ett behov som inte är uppfyllt, medan engagemang kan skapas genom att 
organisationen underlättar för individen att få sina behov täckta. Desto mer behovstillfredsställelse 
som fås genom arbete och deltagande i organisationens sociala liv ju starkare knyts banden. 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998) 

3.7 Teori om kognitiva processer och motivation  
Kognitiva teorier handlar om vilka processer i hjärnan som styr individens motivation, det vill säga 
hur individen tolkar olika situationer, resonerar och bildar åsikter samt bedömer framtida 
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konsekvenser av sitt handlande. Kognitiv teori bygger på samspelet mellan individen och 
omgivningen. Den enskilde individen ses som en självständigt tänkande person som medvetet 
bedömer sin egen situation och förhållandet till omgivningen. En vanlig förekommande kognitiv 
motivationsteori är förväntningsteorin. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 

3.7.1 Förväntningsteori  
Förväntningsteorin är således en kognitiv teori som handlar om hur en individ förväntas agera i en 
viss situation. Tanken är att individens beteende speglar valet av mål och det beteende som 
individen tror ska leda till målet förverkligas. Motivationen i en organisation ligger i att den 
anställda måste se vilken typ av prestation som leder till belöning, det vill säga det som följer 
företagets strategi. Förväntningsteorin bör tillämpas på belöning för prestationer och beteende som 
leder till företagets måluppfyllelse. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
Valens * Förväntan om att det man gör leder till gott resultat = Motivation 
 
Figur 4 Motivationsformeln. (Jacobsen & Thorsvik, 1998 s. 234) 
 
Termen valens används i förväntningsteori för att beskriva vilket värde som sätts på ett visst mål 
eller resultat. Ett resultat har en positiv valens om individen önskar resultatet och det blir en negativ 
valens om individen inte önskar resultatet. Förväntan däremot innebär i vilken grad individen tror 
att ett val mellan olika alternativ leder till ett visst resultat. Multipliceras valens med förväntan fås 
svaret på vilken grad av motivationen är. Detta innebär att om förväntan på ett resultat är noll eller 
valensen är noll blir motivationen noll, det vill säga att individen i detta fall inte känner någon 
motivation att prestera för att uppnå resultat. (Jacobsen & Thorsvik, 1998)  
 
Det finns två olika typer av förväntningar som kan relateras i arbetssammanhang, 
handlingskonsekvens samt ansträngningskonsekvens. Handlingskonsekvens innebär att den 
anställda kan se ett samband mellan den utförda handlingen och de belöningar eller bestraffningar 
den medför. Om en arbetsuppgift upplevs som omöjlig att klara av kommer motivationen att 
genomföra den att minska. Ansträngningskonsekvens går ut på att genom den ansträngning som 
läggs ner på arbetsprestationen förväntas ge ett visst resultat. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 

3.8 Kommunikation  
Kommunikation är en viktig process och binder samman organisationer. Idéer, information, tankar 
samt känslor förmedlas genom kommunikation och den påverkas av organisationens struktur, 
kultur, maktförhållande samt omvärlden. För att förstå hur beslut fattas är det av betydelse att kunna 
förstå kommunikationen inom organisationen. Genom den sprids information och som i sin tur blir 
underlag för beslut. Kommunikationsprocessen består av en avsändare som sänder information eller 
koder till en mottagare via en kanal, som avkodar och ger avsändaren feedback. (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998) 
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Figur 5 Kommunikationsprocessen. (www.e-mind.se) 
 
En viktig funktion i organisationer är att bearbeta information som krävs för att fatta beslut då 
kommunikation och beslutsprocesser är förenade med varandra. Då informationen kommuniceras 
med andra människor läggs ofta tolkningar och slutsatser in och själva innehållet av informationen 
förändras. Desto mer komplex informationen är ju mer tolkas och en viss osäkerhet kan uppstå 
vilket kan leda till att mottagaren får en fel bild av situationen. Beslutsfattare och chefer måste tolka 
information under en viss osäkerhet och denna påverkas av kommunikationsprocessen. (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998) 
 
En chefs önskan om självständighet och mellanchefens behov att hålla sig informerad om hela 
verksamheten är ett klassiskt dilemma för mellanchefen. Det är därför viktigt att ha regelbundenhet 
i sina samtal, vid exempelvis månadsgenomgångar. Detta visar respekt för de underställdas 
planering och arbetstid. Att ha regelbundenhet och en fast planering minskar behovet av att ställa 
frågor under mellanperioden då båda parter vet att de snart har ett avtalat möte och samtal. Genom 
att ha regelbundna dialoger kan mellanchefer vara ett stöd till den högre ledningen då de ser 
verksamheten ur ett annat perspektiv. De kan därför ställa de avgörande frågorna som hjälper 
mellanchefen att lyckas och att vägleda medarbetarna på ett mer direkt sätt. (Franzén, 2004) 
 
Mellanchefer har direktkontakt med sina medarbetare, ledningen, kollegor i andra delar av 
organisationen, med kunder, politiker, myndigheter, branschorganisationer, högskolor, konkurrenter 
samt konsulter. Mellanchefens arbete består i hög grad av kommunikation uppåt, nedåt och åt 
sidorna i organisationen. Poängen med att utnyttja kommunikationen på ett regelbundet sätt är att 
minska antalet plötsliga störningar och kriser och får mer tid att ägna åt oförutsedda händelser som 
kräver full insats. Kommunikationen mellan chef och medarbetare går fram genom olika vägar 
bland annat genom avdelningsmöten eller andra större samlingar och med direkt kontakt ute i 
verksamheten. Det är vanligt att ledningen klagar på att deras information inte når fram till 
medarbetarna och därmed utpekas mellanchefen som syndabock. Här måste av flera skäl 
informationen passera flera led innan den når mottagaren och mellanchefen kan inte ta på sig all 
övergripande information som bearbetas inom verksamheten. Det mellanchefer kan göra för att nå 
sina huvudbudskap är att upprepa dem varje gång de medverkat i exempelvis ett möte. Genom 
medveten repetition från mellanchefen leder detta till att medarbetarna förstår att det som ska 
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förmedlas är viktigt. Naturligtvis måste de även visa i handling att de tror på sina egna ord, de kan 
till exempel inte säga att kompetensen ska vara en styrka och sedan dra ner på resurserna för 
kompetensutveckling. Varje självmotsägande handling noteras oftast av medarbetarna och snedsteg 
kan leda till att verksamhetsplaneringen, kompetenshöjningen och kvalitetshöjningen blir sämre. 
(Franzén, 2004) 
 
En annan svår balansgång i mellanchefens roll är att ledningens ord oftast väger tyngre än 
medarbetarnas. Här är det viktigt att som mellanchef vara synlig i medarbetarnas vardag, även om 
det bara handlar om att promenera genom korridoren, titta in på kontoren och hälsa eller ta en fika. 
Detta är inte enbart för att sprida trivsel eller för att stärka sin egen image utan för att få värdefull 
information, både genom de meningar som utväxlas och utav vad som syns men inte uttalas. 
Mellanchefer som ständigt är frånvarande eller otillgängliga förlorar inte bara respekt utan också 
den nödvändiga kontakten med verkligheten. Det informationsflöde som sker genom till exempel 
månadsgenomgångar och rapporter är bara en liten del av det som fodras för att verksamheten ska 
drivas effektivt mot sina operativa mål. (Franzèn, 2004) 

3.8.1 Feedback 
Feedback eller även kallat återkoppling är viktigt för att få en god kommunikation och gemenskap 
på arbetsplatsen och för individuell utveckling. Ledarskapet har stor betydelse för att arbetsplatsen 
ska kunna uppnå detta. Alla individer är beroende av andra människor samt de stöd och bekräftelser 
som andra kan ge oss för att bli självständiga. Feedback är en daglig del av kommunikation mellan 
alla individer på arbetsplatsen men det största ansvaret att se till att kommunikationen fungerar 
ligger dock hos cheferna. (Øiestad, 2005) 
 
Vidare kan feedback förklaras som: 
 
! �att få upp ögonen för något hos en annan person 
! att förmedla det du ser till personen i fråga� (Øiestad, 2005, s 13).  

 
Positiv feedback stimulerar självförtroendet och en av grundstenarna till motivation är bra 
självförtroende. De anställda har ett eget ansvar för att finna motivation och de måste se en mening 
med sina arbetsuppgifter samt med sin arbetsplats. Samtidigt har chefen ett ansvar för att 
möjliggöra motivation på arbetsplatsen. Ledarskap innebär att uppnå mål och resultat tillsammans 
med de anställda och genom de anställda. Chefen bör arbeta för att optimera de möjligheter som 
finns för varje individ i företaget. Detta kan ske genom positiv feedback vilket skapar tillit och 
trygghet samt stimulerar till kreativitet, uthållighet och arbetslust. Feedback tar fram de anställdas 
resurser och därför bör chefen använda sig utav detta redskap. Det är viktigt för chefen att se 
olikheter hos sina anställda och därmed skapa ökad tillit vilket innebär att skapa utrymme för olika 
intressen hos personalen. Detta kan exempelvis vara vilka hälsofrämjande åtgärder som personalen 
är i behov av. Det innebär även vilket stöd som krävs för att de ska utvecklas utifrån sina 
arbetsuppgifter. De anställda vill bli sedda både från chefen samt av kollegorna för att känna 
arbetstillfredsställelse. (Øiestad, 2005) 
 
Det är även viktigt med negativ feedback för att kunna påverka till förändringar. Trots att de flesta 
anser att feedback är viktigt så finns det brister i detta på olika arbetsplatser. Feedback handlar om 
att förstå sin egen roll på arbetsplatsen och att vara trygg i den. Både positiv och negativ feedback 
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ska vara konkret och aktuell eftersom den ska vara ett stöd för att få individer att utvecklas. Det kan 
dock vara känsligt att delge kritik men det är också något som måste ges för att kunna leda till 
förbättringar. Chefer har som ansvar att ge feedback men det som är viktigt att tänka på är om den 
som ska få negativ feedback har en dålig självkänsla så att inte någons integritet kränks. Det gäller 
att ge kritiken på rätt sätt. Det kan finnas en rädsla hos chefer att kritisera sina medarbetare då det 
kan uppstå konflikter. Det är även av stor vikt att chefer i sin tur får ärlig feedback tillbaka från sina 
medarbetare för att själv kunna förbättras i sitt ledarskap. (Norrman Brandt, 2006) 
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4. Empiri 
 detta kapitel presenteras det empiriska material som vi samlat in utifrån vår undersökning på 
funktionscheferna på Länsstyrelsen i Kalmar län genom de enkäter vi delat ut samt 
intervjumaterial. Detta avsnitt inleds med en kortfattad beskrivning om organisationen och 

slutligen presenteras resultatet av det empiriska materialet. 

4.1 Bakgrund till Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen är statens representant för Kalmar län och har därför en central roll i samhället samt 
är ett serviceorgan för länets invånare. Deras omsättning år 2006 var 158 125 tkr. (Årsredovisning, 
2006) Länsstyrelsen ska verkliggöra statens nationella mål samt tillgodose deras olika intressen i 
länet. Organisationens väsentligaste uppgift är att medverka till att Kalmar län bli ett bra län att leva 
och bo i och de ska göra allt för att nå en hållbar utveckling för alla invånare. Detta gör de genom 
planering, tillsyn, samordning, utveckling samt uppföljning. Länsstyrelsen samarbetar även med 
deras grannlän och grannländerna runt Östersjön i många olika områden. Eftersom mångfalden av 
arbetsuppgifterna är stor krävs det en omfattande kompetens och ett rikt nätverk inom flera 
samhällssektorer. De har även ett nära samarbete med bland annat departement, centrala nätverk, 
länets kommunikationer och landsting samt med näringsliv och intresseorganisationer i länet. 
Länsstyrelsen leds av Landshövdingen med stöd av direktionen, bestående av länsledningen och de 
olika enhetscheferna. (Dokument, Länsstyrelsens uppgift organisation ledning, 2007) 
 

 
 
Figur 6 Organisationsschema över Länsstyrelsen i Kalmar Län. (www.h.lst.se) 
 
De olika enheterna har vardera en enhetschef medan antalet funktionschefer varierar på de olika 
enheterna. Administrativa enheten har tre funktionschefer, samhällsutvecklingsenheten har fyra, 
rättsenheten har tre, lantbruksenheten har två, miljöenheten har två samt naturenheten som har tre 
funktionschefer. (Johansen, 2007-12-14) 
 
Länsstyrelsens vision 2008 är en del av deras planeringsprocess. Visionens mål och handlingsplaner 
ska fungera som grund för styrelsens arbete, myndighetens verksamhetsplanering, 
investeringsplaner, utbildningsplaner samt policydokument. För att visionen ska kunna uppnås 
måste alla medarbetare känna ansvar och engagemang. Visionen 2008 bygger på tre grundsatser där 
den första är Länsstyrelsens roll och långsiktiga ambitionsnivå för hur Kalmar Län ska utvecklas. 

I
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Den andra bygger på hur de vill att Länsstyrelsen ska uppfattas av regeringen och de som 
verksamheten riktas till medan den sista grundsatsen är hur de tänker utveckla Länsstyrelsen som 
arbetsplats. (Dokument, Vision 2008, 2007) 
 
I visionen ingår även att de ska bidra till Kalmar Läns utveckling och skapa förutsättningar för en 
god livsmiljö även för kommande generationer. De ska även vara en drivande, synlig myndighet 
med länsinvånarnas och regeringens förtroende samt även ha kompetenta och entusiastiska 
medarbetare. Vidare i deras vision står det att Länsstyrelsen ska vara ett län för alla där de bland 
annat ska medverka till en varaktig samhällsutveckling grundlagd på de regionala miljömålen men 
även att främja förutsättningarna för bra service, social trygghet och en god hälsa. De ska även vara 
en myndighet med hög kvalitet där de ska synliggöra deras goda kunskap om omvärlden och höga 
kompetens. (Dokument, Vision 2008, 2007) 
 
De ska även vara en god arbetsplats där de ska: 

! stimulera den enskilda medarbetaren för att våga och vilja utvecklas i sin yrkesroll 
! ta tillvara på medarbetarnas kompetens oavsett kön, ålder, utbildning och etnisk 

ursprung 
! stärka gemenskapen och engagemanget hos medarbetarna genom att utveckla den 

interna informationen och kommunikationen 
! följa upp och stötta medarbetarna för att undvika problem med för hög arbetsbelastning. 

(Dokument, Vision 2008, 2007) 

4.2 Empirisk sammanställning 
För att belysa vårt problemområde utifrån Länsstyrelsen i Kalmar län har vi delat ut enkäter till 
samtliga funktionschefer (se bilaga 1). Svarsfrekvensen har varit cirka 90 procent och av dessa är 
det sex kvinnor som har svarat samt nio män. Det är ingen av de svarande som är under 40 år 
medan fem är i åldern mellan 40-50 år och det är tio personer som är över 50 år.  
 
Alla utom en av funktionscheferna besitter en universitets eller högskoleexamen, med inriktning 
bland annat mot socionom, juridik och agronom. Den funktionschefen som inte har 
universitetsexamen har en gymnasieexamen i grunden. Anställningstiden på Länsstyrelsen varierar 
från fyra år upp till 40 år. Anställningstiden som funktionschef varierar från tre månader upp till åtta 
år. Det är sex funktionschefer som inte har några tidigare erfarenheter av någon chefsposition 
medan resterande har någon form av erfarenhet antingen som chef eller funktionschef. Antal 
medarbetare funktionscheferna har under sig varierar från en till 33 medarbetare.  
 
Vi har även genomfört mer ingående intervjuer med tre funktionschefer på Länsstyrelsen i Kalmar 
län (se bilaga 5) och vi har valt att benämna dem som A, B och C.  

4.2.1 Funktionschefernas bakgrund  
Funktionschef A berättar att funktionscheferna på Länsstyrelsen har fullt personalansvar och är 
verksamhetsansvariga. De arbetar även flitigt med utvecklingssamtal och personalsamtal med sina 
medarbetare. A arbetade tidigare som handläggare på Länsstyrelsen och ingick i medarbetarstaben. 
Steget från att gå som medarbetare till funktionschef uppfattades inte som jobbigt och feedbacken 
från övriga medarbetare var positiv.  
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Även funktionschef B arbetade tidigare som handläggare på Länsstyrelsen men blev funktionschef 
för att kunna påverka och bli mer drivande. Ett behov av att utvecklas och stöd från andra inom 
organisation bidrog till att söka tjänsten och tycker nu i efterhand att det var modigt att våga ta det 
steget. Det som drev B främst att vilja satsa som chef var att börja om på nytt och starta något från 
grunden och känna inflytande. En ytterligare drivkraft var att fånga upp idéer och stimulera 
medarbetarna så att de trivs på arbetsplatsen.  
 
Funktionschef C sökte sig till Länsstyrelsen som funktionschef efter ett antal chefspositioner i andra 
organisationer och detta kan ses som en fördel. Flera nya idéer och tankar kring hur verksamheten 
skulle kunna utvecklas fanns hos C.  

4.2.2 Funktionschefernas roll och arbete 
Funktionschef A anser att arbetet som funktionschef är som det förväntades att vara, intressant, 
krävande och ger utlopp för energi. A berättar vidare att förr hade funktionscheferna inte 
personalansvar men nu arbetar de med både lönesamtal och utvecklingssamtal. Funktionschef B 
hade förväntningar som funktionschef att det skulle vara intressant samt att få påverka och verka 
genom andra. Men det är även motigt då länsledningen inte alltid har samma syn. Rollen som 
funktionschef innebär mycket ansvar men inte fulla befogenheter som exempelvis att de inte har 
befogenhet att sätta lön på sina medarbetare, vilket B anser är en nackdel då en löneökning skulle 
vara aktuell.  
 
Vidare förklarar B att "det läggs otroligt mycket ansvar på en, samtidigt som man inte ha några 
befogenheter". En viktig roll de har istället är att jobba för att medarbetarna trivs så att de vill 
stanna kvar inom organisation. B berättar att kunniga medarbetare söker sig till andra arbetsplatser 
då lönen är betydligt högre och menar att här är det viktigt som funktionschef att arbeta för att de 
trivs och stannar kvar inom Länsstyrelsen. Detta problem skyddar länsledningen sig bakom genom 
att anse att en hög personalomsättning är bra. B anser dock att länsledningen ska lägga mer fokus på 
att behålla de duktiga och stimulera dem så de vill stanna. Förväntningarna som fanns på rollen som 
funktionschef för funktionschef C var att det är viktigt att få arbeta med samhällsuppdrag och vilja 
påverka och utveckla enheten samt de arbetsuppgifter som det fokuseras kring. Den största 
drivkraften hos C är att utveckla de arbetsområden som just den enheten arbetar med.   
 

Den första öppna frågan vi ställde i enkäten handlade om vilka egenskaper en funktionschef bör ha 
på arbetsplatsen. Huvuddelen av svaren kretsar kring att vara lyhörd för sina medarbetare, leda och 
coacha, skapa en trivsel, förmåga att organisera och driva frågor, vara en god kommunikatör, ha 
förmåga att vara tydlig med mål och inriktning utifrån sina uppdrag samt följa upp verksamhetens 
resultat. En funktionschef uttrycker sig såhär, �stimulera till utbildningsaktiviteter, jag kan ej ge den 
lön som jag skulle vilja men jag kan låta medarbetare gå utbildningar�.  Vidare i enkäten ställde vi 
en fråga angående vad funktionscheferna anser är den främsta uppgiften i sitt arbete med sina 
medarbetare. Även här är svaren ganska entydiga, att leda, stötta och vara engagerad i deras 
verksamhet, regelbundna medarbetarsamtal, ge positiv och negativ feedback när det behövs, 
utveckla kompetens samt organisera och leda verksamheten så att medarbetarna mår bra. En 
funktionschef förklarar läget som att �stötta och peppa medarbetarna, jobba för gruppkänsla och 
skapa ett klimat så att vi kan hjälpas åt att lösa uppgifter, få medarbetare att �växa� i sina 
yrkesroller, se till att prioritera arbetet så att stress hålls på en acceptabel nivå, sätta tydliga mål 
och följa upp dessa�.  
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4.2.3 Funktionschefernas situation 
Frågan om hur funktionscheferna upplever krav/förväntningar i sin situation då de arbetar mellan 
länsledning/enhetschefer och medarbetarna är den fråga som främst behandlar 
problemformuleringen i denna uppsats. Svaren är blandade, ungefär hälften är nöjda medan den 
andra halvan ser det som en problematisk situation. De som anser att situationen är bra menar att 
det måste finnas förutsättningar, det vill säga tydliga krav från båda leden, både uppifrån och 
nerifrån. En funktionschef menar att det numera finns en tydlig arbetsfördelning mellan 
funktionschef och enhetschef då funktionscheferna har gått från samordningsansvar till 
verksamhets- och personalansvar där det ingår att stödja medarbetarnas kompetensutveckling. 
Vidare menar en annan funktionschef att det generellt är en bra dialog i alla led.  
 
De funktionschefer som riktar ett missnöje till denna situation menar främst att det existerar en 
oklarhet och att beslutsvägarna i vissa fall är för långa och tar för lång tid. Vidare anser de att det är 
en svår roll att vara mellanchef då man ska vara alla till lags. En funktionschef förklarar att �kraven 
är höga och det är svårt att hitta balansen mellan, egentligen inte enhetschefens förväntningar utan 
för länsledningens förväntningar och medarbetarnas, funktionschefens situation är slitig�. 
Ytterligare en kommentar är att � problemet ligger just nu inte där, utan att länsledningen bryter 
linjeorganisationen och �står� och undergräver funktions- och enhetschefernas roller, STORT 
PROBLEM, svårt att försvara beslut som man inte fått vara delaktig i�. Vissa menar även att det är 
en svår uppgift de står inför men att det även har blivit svårare med tiden.  
 
Även de funktionschefer som vi har intervjuat har olika åsikter i denna fråga. Funktionschef A är i 
regel inte besvärad av denna situation, men det är viktigt att vara medveten om sin situation som 
funktionschef men dock finns det inga problem. A poängterar att det är viktigt att förmedla empati 
och medkänsla för medarbetarna och funktionscheferna förväntas att driva medarbetarnas frågor 
och det gör A då det finns bra underlag. A anser att samarbetet med enhetschefen fungerar bra och 
det finns en bra dialog. Vid exempelvis budgetfrågor diskuterar de tillsammans och vid eventuellt 
avslag förstår medarbetarna, kanske på grund av att de har en insikt i hur det fungerar i statliga 
verksamheter. Medarbetarna är även delaktiga i verksamhetsplaneringen.  
 
Funktionschef B förklarar enhetschefernas roll genom, �de är brickor i ett spel, de har inte så 
mycket mandat, de har inte beslutsmandat, det är ledningen som bestämmer�. Trots detta känner B 
stöd så gott det går från enhetschefen. Länsledningens krav går i vissa fall inte att genomföra då det 
är brist på resurser. B anser att länsledningen lägger fokus på det som är dåligt istället för att se det 
som är bra. Gällande vissa regler kan länsledningen straffa alla då det kan vara ett fåtal som 
missbrukar exempelvis flextiden och detta anser B är småaktigt.  
 
Funktionschef C anser att denna situation kan vara svår ibland men med hjälp av bra styrdokument 
går det att lösa. Om mellanchefen är medveten om sin roll och att dialogen med enhetschefen och 
högre ledning är öppen tycker C att situationen ändå fungerar bra. C känner krav från enhetschefen 
genom att uppnå verksamhetsplanen och detta görs tillsammans med medarbetarna. Det finns ett 
bra system för verksamhetsplanen och den är till viss del reglerad i lag. Enhetschefen förväntar sig 
att C ska klara av sin verksamhet och se till att medarbetarna utvecklas, trivs och gör sitt arbete. C 
beskriver att för en tid sedan var mötena för cheferna inte bra och de tog hjälp av en 
organisationskonsult och försökte komma fram till vad som skulle förbättras. Förändringen blev 
bland annat att chefsgruppen skulle införa fler möten tillsammans under 2008, vilket C anser är 
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nödvändigt. Detta är bra information genom envägskommunikation, men det krävs även möten i 
mindre grupper för att nå den öppna kommunikationen så alla kan få fram sin åsikt. Länsledningen 
är bra och de är lyhörda, engagerade och medvetna över de förändringar som bör göras, anser C och 
berättar vidare, �ett bra styrdokument, en bra dialog med sin närmsta chef och övrig ledning och ett 
öppet klimat är det bästa förutsättningarna för en mellanchef�. C vill företräda sina medarbetare 
uppåt till högre ledning och känner ett gemensamt ansvar. Det är även viktigt med samordning och 
att finnas närvarande för sina medarbetare.  
 
Funktionschef C beskriver vidare att de arbetar mycket med medarbetarsamtal och relationen 
uppfattas som öppen. C tror att medarbetarna uppfattar sin funktionschef som beslutsfattare och 
konfliktlösare och någon som lyssnar då det behövs. C sitter ner med sina medarbetare enskilt och 
har en individuell planering med varje gällande deras ärenden, kompetensutveckling och framtid. C 
tycker även att anställningsformen för medarbetarna är viktig och de bör satsa på de yngre så de 
stannar kvar och känner trygghet.  
 
En uppfattning som funktionschef B har är att funktionscheferna inte ska ha roligt enligt 
länsledningen. Förr kunde de ha möten hemma hos någon för miljöbyte och sedan umgås privat 
men dessa möten har nu blivit förbjudna. B vill lyfta fram att en kombination av trivsel och att ha 
roligt leder till bättre arbetsprestationer. B berättar att det inte finns mycket samarbete mellan 
funktionscheferna och de träffas aldrig längre som de gjorde förr. Ett möte som de hade var positivt 
men sen blev det inga fler, då ledningen ansåg att det inte gav något. Vidare berättar B att "man tar 
inte tillvara på den inneboende kapaciteten som finns och detta har lett till att det är många som 
hittar på anledningar för att inte behöva delta på chefsmötena". Avslutningsvis poängterar B att det 
måste finnas en dialog både uppåt och neråt inom organisationen 
 
Funktionschef B förklarar situationen på Länsstyrelsen ibland som att folk flyr in i sina �bubblor� 
och risken med detta är samarbetet inom organisationen blir sämre trots att alla arbetar efter samma 
mål. Vidare berättar B att det är ett generationsskifte på Länsstyrelsen och det har tillkommit många 
yngre vilket är givande. Att se till den sociala kompetensen är minst lika viktig som sakkunskapen 
vid rekrytering och en väl fungerande medarbetare påverkar hela arbetsgruppen.  

4.2.4 Tydligheten i ledarskapet 
Funktionschef C berättar att innan det fanns funktionschefer på Länsstyrelsen var ledarskapet 
otydligt och cheferna hade många medarbetare. Chefsrollen har idag blivit tydligare och 
förbättringar har gjorts inom exempelvis personal- och ekonomiansvar. Länsledningen bryr sig om 
personalen då det är de som är verksamheten och anser att organisationen har blivit mer modern och 
ser personalen som en resurs, förklarar C. Samarbetet med länsledningen har blivit betydligt bättre 
då funktionscheferna får vara med att prioritera i verksamhetsplaneringen, vilket C anser är viktigt. 
Funktionschef B tycker däremot att det finns mycket kunskap inom organisationen och 
medarbetarna är ambitiösa och duktiga på sitt arbete och därför bör det läggas mer fokus från 
ledningen att uppskatta det.  
 
En fråga i enkäten som behandlar ledarskapets roll är om funktionscheferna känner sig tydliga i sitt 
ledarskap. De flesta uppfattar sig som tydliga, det vill säga ärliga och raka mot sina medarbetare. 
Vissa menar att medarbetarna vet vilka prestationer som förväntas av dem i form av 
handläggningstider för ärenden samt genom utvecklingssamtal. En respondent anser att tydligheten 
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kan vara både bra och dålig i form av att kunna formulera mål och våga prioritera men samtidigt 
kan brista i konsekvensen av sitt ledarskap.  
 
 

 
Diagram 1 Diagrammet ovan visar att ungefär 60 procent av funktionscheferna anser att 
medarbetarnas förväntningar är relativt tydliga medan några anser att de är mycket tydliga och en 
liten grupp anser att de är mindre tydliga.  

 
 
 
Diagram 2 På frågan om funktionscheferna anser att kraven från enhetschefen är tydliga är svaren 
ganska utbredda som kan utläsas i diagrammet ovan. Drygt 20 procent anser att enhetschefens krav 
är mycket tydliga.  

4.2.5 Synen på medarbetarnas expertkompetens 
Medarbetarna på Länsstyrelsen besitter expertkompetens inom sina områden och vi ställde en fråga 
i enkäten angående hur detta påverkar funktionschefernas ledarskap. Samtliga funktionschefer ser 
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detta som en fördel i sitt ledarskap. De anser att det är positivt och stimulerande att arbeta med 
kunnigt folk och i och med detta existerar det en trygghet på arbetsplatsen. En funktionschef säger 
att �ledarrollen underlättas och det blir lättare att delegera, men det kan också kräva tydligare 
prioriteringar för att hålla tillbaka en för hög ambitionsnivå i de enskilda frågorna�.   
 
De intervjuade är positiva till detta och funktionschef A känner en trygghet på grund av att det finns 
experter inom många olika områden. Vidare förklarar A att, �detta är absolut inget som hämmar det 
är snarare att vi arbetar i team�. Det övergripande ansvaret ligger hos funktionschefen men A 
vänder sig till sina medarbetare då hjälp behövs inom specifika områden. Även funktionschef B litar 
fullt ut på medarbetarna, detta förklaras genom, �jag har inget kunnande inom deras områden men 
jag vill ha ett hum om vad de gör så jag kan lyfta fram vad som är rimligt och viktigt för mina 
medarbetare�. Likaså funktionschef C tycker att det är positivt att de besitter expertkompetens och 
de lär sig mycket av varandra. Vidare säger C att medarbetarna är självgående men behövs det så 
lägger sig C i, men absolut inte i onödan.  

4.2.6 Gemensamt motivationsarbete 
För att få en bakgrund till funktionschefernas kunskap om motivation ställdes en fråga om de har 
gått någon utbildning eller kurs i motivationsarbete. Sju funktionschefer svarar att de inte har det 
och tre funktionschefer svarar att de har gått någon form av utbildning eller kurs samt fem svarar att 
de har gått ledarskapsutbildningar som har berört ämnet motivation.  
 
Funktionscheferna fick svara på frågan om hur stort behovet av gemensamt motivationsarbete är i 
organisationen.  
 

 
Diagram 3 Diagrammet ovan visar att ett fåtal anser att det inte existerar något behov av 
gemensamt motivationsarbete medan andra anser att det är ett stort behov.  
 
Funktionschef A berättar att det inte har funnits någon motivationskurs eller liknande på 
Länsstyrelsen men diverse gemensamma aktiviteter förekommer, exempelvis utflykter, julbord, 
fester, resor och studiebesök. På dessa aktiviteter är det stor uppslutning och intresset för 
gemensamma aktiviteter är stort, vilket A anser är bra. Vidare berättar A att en kurs om hur de 
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strukturerar upp sitt arbete har varit efterfrågad men ännu inte blivit av, vilket skulle vara bra.  
 
Något som funktionschef B vill poängtera är att vissa projekt har utförts som har varit givande för 
medarbetarna och organisationen men det har dock varit bristfällig uppföljning på dessa projekt. De 
har haft ett utvecklingsprogram, utvecklat av deras organisationskonsult där fokus varit på 
konfliktlösning, vem jag är samt varför vi tänker som vi gör. Även detta program har saknat 
uppföljning och enligt B känns programmet inte lika betydelsefullt då. Dock har de inte deltagit i 
någon motivationskurs, verken chefer eller medarbetare.  

4.2.7 Funktionschefernas motivation 
Vidare i enkäten bad vi funktionscheferna nämna de fem viktigaste faktorerna som motiverar dem i 
sitt arbete för att få ett perspektiv av deras syn på motivation (se bilaga 2). De flesta anser att 
egenskaper som att kunna påverka verksamheten och förverkliga mål för att till slut nå resultat har 
stor betydelse för motivationen. Även att det är ett stimulerande jobb med en stor frihet att kunna 
forma sin uppgift betyder mycket. Vidare anser de flesta att engagemang från ledningen samt från 
medarbetarna, det vill säga feedback, bidrar till ökad motivation. Betydelse ligger även i att coacha 
medarbetarna, det vill säga ledarrollen, medan vissa anser även att lönen är av betydelse.  
 
På vilket sätt funktionscheferna anser att de kan stimulera sin egen motivation i arbetet svarar de 
ganska olika. Men de flesta anser att det är viktigt att vara lyhörd och nyfiken samt stödja 
medarbetarna i deras arbete och visa uppskattning. Ytterligare faktorer som är av betydelse för 
motivationen är att försöka se nya möjligheter med verksamheten och gruppen, sätta upp egna mål 
för verksamheten samt hitta nya utmaningar. Genom engagemang, positiv feedback samt uppnådda 
verksamhetsmål bidrar även detta till ökad motivation anser de flesta funktionschefer. Det är två 
som tycker att det inte behövs något sätt för att stimulera arbetet då de redan känner sig motiverade. 
En funktionschef känner att bättre och tydligare feedback från såväl enhetschef som medarbetare 
skulle leda till ökad motivation men att det finns brister i detta. Ytterligare en kommentar är 
�normalt är motivationen hög, men just nu skulle den kunna vara större då det brister i ledningens 
engagemang i sakfrågan, mest principer, jag löser det genom att koppla bort jobbet�.    
 
Funktionschef A stimulerar främst sin motivation genom att arbeta med kompetenta och engagerade 
medarbetare och den positiva respons som medarbetarna ger tillbaka. Andra faktorer som motiverar 
är att kunna påverka och vara engagerad gällande sakfrågorna på enheten. Funktionschef B berättar, 
"när jag märker att gruppen växer och trivs det är min motivation helt och hållet". Att hålla 
arbetsgnistan uppe så att något utförs som leder till bra resultat är även motiverande för B. Det är 
viktigt att arbeta tillsammans och det är inte bara funktionschefen som ska ta åt sig äran då det går 
bra. Något som saknas är en bra målformulering som skulle kunna ha varit motiverande och 
länsledningen skulle kunna vara mycket tydligare i deras målformulering. Vidare anser B att de 
skulle bryta ner målen så de blir tydligare så alla vet vilka mål som ska uppfyllas. Funktionschef C 
motiveras genom att ha chansen att utföra ett bra arbete och att göra något viktigt. Vidare anser C 
att feedback och återkoppling är viktigt för att känna sig betydelsefull. Även att ha roligt på arbetet 
och känna att det är lättsamt och inte för mycket spänningar är bidragande motivationsfaktorer. Det 
är viktigt att våga vara sig själv på jobbet för att må bra. 

4.2.8 Motivationens betydelse för medarbetarna 
Vi bad även funktionscheferna nämna de fem viktigaste faktorerna som de tror motiverar 
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medarbetarna i enkäten (se bilaga 3). De flesta anser att har man ett stimulerande jobb samt att ha 
inflytande till att kunna påverka bidrar detta till ökad motivation för medarbetarna. Även att kunna 
utvecklas genom exempelvis kompetensutveckling samt en utveckling av lönen påverkar 
motivationen. Uppmuntran från högre ledning, både positiv samt negativ feedback, är av stor 
betydelse. De anser även att motivationen påverkas av omgivningen, att arbeta i ett bra arbetsklimat 
samt att ha goda medarbetare omkring sig bidrar till ökad motivation. Även tydliga mål samt tydlig 
ledning och att arbetet ger resultat är en viktig del.   
 

 
Diagram 4 Diagrammet ovan visar funktionschefernas syn på vilket inflytande de tror sig ha på 
medarbetarnas motivation. Nästan 40 procent av funktionscheferna anser att de har relativt stort 
inflytande och en fjärdedel anser att de har stort inflytande.  
 
Funktionschef A anser att vissa moment bör vara mer omväxlande för medarbetarna och det bör 
förbättras. Det finns även en öppen dialog mellan A och medarbetarna. Att uppmuntra och ge 
feedback och återkoppling till medarbetarna är oerhört viktigt, anser A. Men även omvänt att 
medarbetarna ger feedback till funktionschefen. Att känna uppskattning och få feedback från 
enhetschefen är även betydelsefullt för att känna motivation, men det största ansvaret ligger hos en 
själv, tycker A. Genom att hitta vägar som leder till att förbättra verksamheten kommer 
motivationen automatsikt, men A uttrycker följande, "men allt går ju i vågor vissa perioder är man 
mer motiverad än andra". Något som kan förekomma på Länsstyrelsen som A arbetar emot är så 
kallat �korridorssnack� och här är det viktigt att gå till botten med problem och lägga fram varför 
det inte fungerar. A förklarar denna situation genom att det är �viktigt att ge alla en chans och även 
en andra chans då det behövs�. Både att ge positiv feedback genom beröm samt negativ feedback 
genom konstruktiv kritik är viktigt. Vid svåra situationer är det betydande att sprida positiv anda 
och där känner A att det är en del av funktionschefens ansvar. Genom utvecklingssamtal med 
medarbetarna har A fått uppfattningen om att det är en bra stämning i gruppen och det råder inga 
samarbetsproblem. Det är viktigt att se vad varje medarbetare behöver och ge uppskattning, vilket 
leder till motiverade medarbetare samt att även arbeta med kompetensutveckling. 
 
Funktionschef B motiverar sina medarbetare genom att peppa dem och berättar för dem när de 
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verkligen har gjort något bra. Funktionschef C anser att kompetensutveckling för medarbetarna är 
viktigt och kan se att motivationen för medarbetarna kan höjas då de känner att organisationen 
satsar på dem. C anser att de har ett gemensamt ansvar för att medarbetarna ska finna motivation på 
arbetet. Något annat som C poängterar är att vara synlig och närvarande för sina medarbetare och 
arbetar i regel med öppen dörr och ser det nära samarbetet med sina medarbetare som en styrka. 
Medarbetarna är lojala och alla arbetar för att hålla deadlines. C uttrycker sitt motivationsarbete 
med de anställda genom, �jag arbetar med både piska och morötter, men mest morötter då det är 
att föredra�. 

4.2.9 Trygghet i sin anställning  
De flesta funktionschefer känner sig trygga i sin anställning på Länsstyrelsen. Anledningar till detta 
är främst på grund av att de känner sig uppskattade och att de gör nytta för organisationen samt att 
erfarenhet och kunskap har medfört en trygghet på arbetsplatsen. En funktionschef svarar att �jag 
är trygg i min anställning, men är ändå medveten om att vi lever i en förändrad värld�. De 
funktionschefer som inte känner sig trygga i sin anställning anser att det är en känsla som finns just 
nu. En annan funktionschef förklarar läget som �jag trodde det, men nu präglas den känslan mera 
av osäkerhet�.  
 
För att få en uppfattning om framtida tankar har vi ställt en fråga som gäller deras syn på 
anställningen som funktionschef på Länsstyrelsen om tio år. Tio funktionschefer svarar att de inte 
kommer att arbeta som funktionschef om tio år och två svarar nej på grund av att de kommer att gå i 
pension. Två är tveksamma till fortsättning medan en funktionschef tycker att det är svårt att säga 
men tror på en framtida fortsättning eftersom det finns förutsättningar för utmaningar på företaget. 
 
Funktionschef A känner sig trygg i sin anställning på Länsstyrelsen "men man kan ju aldrig känna 
sig helt trygg i och med att det ständigt pågår så mycket organisationsförändringar, fast jag känner 
ju ingen otrygghet direkt".  Även funktionschef B känner en trygghet som anställd som 
funktionschef och trivs bra men önskar att de vore bättre dialog uppåt i organisationen. Men trots 
detta vill B påpeka att det är en bra arbetsplats. Rollen som funktionschef kan ibland vara svår då de 
måste vara tuffare mot de medarbetare som behöver det, detta delvis på grund av att de som sköter 
sig ser att det lönar sig och känner stimulans. Men de flesta medarbetare är självständiga och vid 
problem kommer de till B. Likaså funktionschef C känner en trygghet med sin anställning som 
funktionschef.  

4.2.10 Kommunikationens betydelse 
Funktionschef A berättar att kommunikation är otroligt viktigt och det gäller att kommunicera olika 
utifrån vad medarbetarna behöver. Vissa medarbetare kommer till A och de har en bra dialog, andra 
mer tystlåtna måste fångas upp. En viktig del inom kommunikationen är målformulering och i 
dagsläget ser medarbetarna främst det närmsta målet och inte de stora verksamhetsmålen. Detta är 
viktigt att förbättra anser A. Instruktioner till medarbetarna är inte det som läggs störst fokus på 
inom kommunikationen då de är självständiga. Kommunikationen inom hela organisationen 
förklarar funktionschef B som följande, �länsledningen vill att kommunikationen ska gå enligt linjen 
alltså från handläggare till funktionschef till enhetschef och sist till ledningen, men de lever inte 
efter det själva då de går direkt från ledning till handläggare�. Viktiga delar inom 
kommunikationen är målformulering och stöd, enligt B. I dagsläget lägst mer fokus på hur de gör än 
vad det gör, vilket B anser är fel och att kommunicera om regler anses som stelbent och 
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instruktioner känns mer flexibelt. Funktionschef C arbetar medvetet med kommunikation och har 
kunskap om hur man ska uttrycka sig för att få människor att lyssna då alla människor har olika 
kanaler för att ta till sig information.  

 
 
Diagram 5 Betydelsen av feedback från enhetschefen visade sig vara mycket viktig. 
 
Diagrammet ovan visar att nästan alla funktionschefer anser att det är mycket viktigt med feedback 
från enhetschefen. Likaså när det gäller feedback från medarbetarna anser i stort sätt alla 
funktionschefer är mycket viktigt och detta visar diagrammet nedan. Den feedback som 
funktionschef B upplever som starkast är från medarbetarna och personalchefen. Feedback från 
länsledningen är bristfällig och stämningen kan uppfattas som kylig, dock vill länsledningen ha 
mycket feedback tillbaka. Dialogen är inte bra med länsledningen och känslan är att 
funktionscheferna endast ska lyssna, berättar B.  
 

 
Diagram 6 Även betydelsen av feedback från medarbetarna visade sig var mycket viktig. 
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I enkäten bad vi funktionscheferna fördela ut 100 procent på fyra olika alternativ som de anser är 
viktigast i kommunikationen till medarbetarna (se bilaga 4). De olika alternativen är 
målformulering, instruktioner, regler/normer samt stöd/coachning. Genom att räkna ut ett 
genomsnitt fördelades det enligt följande, 45 procent på stöd/coachning, 25 procent på 
målformulering, 15 procent på instruktioner och 15 procent på regler/normer, se diagrammet nedan.  
 

 
Diagram 7 Fördelning av kommunikationens viktigaste områden till medarbetarna. Stöd/coachning 
visade sig vara det viktigaste kommunikationsområdet.  
 
Likaså bad vi dem fördela 100 procent på samma alternativ när det gäller vikten av kommunikation 
från enhetschefen (se bilaga 4). Detta gav ett liknande utfall där de flesta anser att vikten ligger 
främst på stöd/coachning, se diagrammet nedan.  
 

 
Diagram 8. Fördelning av kommunikationens viktigaste områden från enhetschefen. 
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5. Analys 

 analyskapitlet tolkas det resultat som vi har fått fram i empirin genom enkätundersökning samt 
kvalitativa intervjuer. Vi försöker även göra kopplingar till den teori som har presenterats och 
försöker identifiera olika samband.  

 
Enligt Drakenberg (1997) finns det stor anledning att studera mellanchefers roll eftersom det ligger 
ett stort ansvar på dem att verksamheten ska fungera trots att de har en begränsad makt och krav 
från olika håll. Detta kan vi tydligt se utifrån vår fallstudie på Länsstyrelsen då det visar sig att de 
flesta funktionschefer känner ett stort ansvar men känner trots det en brist på befogenheter.   

5.1 Funktionschefernas roll 
I och med decentraliseringen ställs det nya krav på den högsta ledningen och mellancheferna får 
därmed en större makt och ökade befogenheter, enligt Drakenberg (1997). Detta kan vi se till viss 
del stämmer överens med funktionschefernas roll på Länsstyrelsen. En av funktionscheferna tar upp 
att det numera finns en tydlig arbetsfördelning mellan funktionschef och enhetschef då 
funktionscheferna har gått från samordningsansvar till verksamhets- och personalansvar där det 
ingår att stödja medarbetarnas kompetensutveckling. Detta har bidragit till att de idag arbetar med 
både lönesamtal och utvecklingssamtal och detta visar att organisationen följer med i utvecklingen. 
Trots detta anser en utav funktionscheferna att det finns brister i sin roll då de känner att de inte har 
exempelvis full befogenhet att sätta lön på sina medarbetare. Franzén (2004) beskriver att 
verksamhetsplanen är ett av mellanchefens kraftigaste verktyg och den skapar utrymme för 
kommunikation och fokusering. Även utvecklingssamtal med chefer och medarbetare är arbetssätt 
som skapar en stomme i verksamheten. Detta medför att det kan fokuseras både uppåt och neråt i 
organisationen vilket underlättar i mellanchefernas arbete. Verksamhetsplanen är en viktig del även 
i funktionschefernas arbete på Länsstyrelsen då de känner krav från högre ledning att uppnå målet. 
De menar att det finns ett bra system för verksamhetsplanen och den är till viss del reglerad i lag. 
 
Utifrån enkätfrågan om vilka egenskaper en funktionschef bör ha på arbetsplatsen kan vi se att 
svaren kretsar kring att vara lyhörd för sina medarbetare, leda, coacha och skapa trivsel på 
arbetsplatsen samt att vara goda kommunikatörer som ger tydliga mål och följer upp verksamhetens 
resultat. Kopplas detta till teorin så menar Larsson (2005) att ledarskapet har stor betydelse för hur 
individer mår på sitt arbete och detta påverkar även organisationens resultat. Vidare skriver Vibits 
(2002) att för att kunna utveckla organisationens ledningskvalitet måste mellanchefen kunna 
kommunicera och följa upp mål. Även Jacobsen och Thorsvik (1998) poängterar att kommunikation 
är en viktig process som syftar till att binda samman organisationen. Vi tolkar det som att vilka 
egenskaper som chefen besitter är av stor betydelse för medarbetarna och för att kunna få ett bra 
samarbete emellan dessa olika parter. Att mellanchefen besitter goda egenskaper är även viktigt för 
att kunna motivera sina medarbetare till att göra ett bra arbete.  
 
Funktionscheferna på Länsstyrelsen anser att den främsta uppgiften i arbetet med sina anställda är 
att stötta, organisera samt leda verksamheten. Även genom regelbundna medarbetarsamtal ge 
positiv och negativ feedback, utveckla kompetens, och vara engagerad i verksamheten är betydande 
faktorer i arbetet med medarbetarna. Intervjupersonerna framhäver hur viktigt det är med feedback 
för att känna betydelsefullhet och skapa motivation. De menar att det viktigt att kunna ge både 
positiv och negativ feedback. Vidare berättar en av intervjupersonerna att peppa medarbetarna och 

I
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säga till när de har gjort något bra leder till ökad motivation. Ytterligare en intervjuperson anser att 
det är viktigt med ett gemensamt ansvar för att medarbetarna ska finna motivation på arbetet samt 
att vara synlig och närvarande. Som Franzèn (2004) skriver måste mellanchefen ha regelbundna 
samtal med sina medarbetare, detta för att visa respekt för de anställdas planering och arbetstid. 
Ytterligare en koppling vi kan göra är att feedback är viktigt för gemenskapen på arbetsplatsen och 
för individuell utveckling, enligt Øiestad (2005). Vidare beskrivs att positiv feedback stärker 
självförtroendet vilket leder till större motivation. Mellanchefen har även ett ansvar för att 
möjliggöra motivationen hos de anställda på arbetsplatsen. Vår tolkning av detta är att 
funktionscheferna är väl medvetna om de faktorer som är viktiga enligt teorin.  

5.2 Funktionschefernas situation  
Utifrån vår enkätundersökning kan funktionscheferna delas in i två grupper beroende på hur de 
uppfattar kraven från enhetscheferna samt förväntningarna från medarbetarna. Den ena gruppen 
består utav ungefär hälften av funktionscheferna och dessa tycker att det finns tydliga krav både 
uppifrån och nerifrån. Den andra gruppen anser att de befinner sig i en problematisk situation då 
ledningen ställer otydliga krav och det är svårt att förstå vad medarbetarna förväntar sig utav sin 
närmaste chef. 
  

 Enhetschefernas 
krav 

Enhetschefernas 
krav 

Medarbetarnas 
förväntningar Tydliga  

Medarbetarnas 
förväntningar  Otydliga 

 
Matris 1 Matris över funktionschefernas uppfattning om kraven från enhetscheferna och 
förväntningarna från medarbetarna. Den ena gruppen uppfattar situationen som tydlig (ljusgrå 
ruta) och den andra gruppen uppfattar situationen som otydlig (mörkgrå ruta).  
 
Utifrån intervjuerna kan vi se att funktionscheferna anser att deras arbete och roll är intressant, 
krävande, utvecklande och ansvarsfullt. En av funktionscheferna tycker dock att arbetet ibland kan 
vara motigt och menar att de har mycket ansvar men inte fulla befogenheter. Samtidigt har de en 
viktig roll vilken är att se till att medarbetarna trivs så att de vill stanna kvar inom organisationen. 
Personen berättar vidare att det är viktigt att vara medveten om sin situation mellan ledningen och 
medarbetarna för att det ska fungera. Detta kan vi relatera till De Klerk (1996) som beskriver att 
kraven från ledningen och medarbetarna kan vara motstridiga vilket kan medföra att mellanchefen 
bara kan hjälpa den ena parten genom sitt beslut. I sådana förhållanden måste mellanchefen ibland 
acceptera att det inte går att hitta ett beslut som gynnar alla inblandade, enligt Vibits (2002). Vår 
tolkning utifrån detta är att situationen som mellanchef kan leda till en viss osäkerhet i sitt ledarskap 
då hänsyn måste tas till olika parter.  
 
Gör vi en jämförelse med det vi fått fram i enkätundersökningen var det ungefär hälften utav 
funktionscheferna som inte var nöjda med sin situation. Inom denna grupp kan vi inte urskilja några 
olika mönster då det har visat sig att svaren har varit jämnt fördelade mellan män och kvinnor. 
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Svaren har även varit jämnt fördelade mellan de funktionschefer som har varit anställda som 
funktionschef en längre tid gentemot de som inte har en lång bakgrund som funktionschef. Detta 
missnöje stärker vår tolkning om att det finns en problematisk situation i mellanchefernas roll 
mellan ledning och medarbetare. Enligt intervjupersonerna anser en av dem att funktionschefernas 
situation mellan ledning och medarbetare inte alls är besvärlig. De andra två som vi har intervjuat 
tycker att situationen ibland kan vara problematisk, främst då de känner höga krav från 
länsledningen. De menar att länsledningen lägger fokus på det som är dåligt istället för det som är 
bra. En funktionschef förklarar att �kraven är höga och det är svårt att hitta balansen mellan, 
egentligen inte enhetschefens förväntningar utan för länsledningens förväntningar och 
medarbetarnas, funktionschefens situation är slitig�.  
 
Enligt Drakenberg (1997) befinner sig mellanchefer i en svår situation då det är viktigt att finna en 
balansgång mellan de olika parterna. Vidare beskriver Franzèn (1996) att mellanchefer har som 
uppgift att tolka ledningens policy samt hålla den levande i verksamheten. Han menar även att om 
det finns en god kvalitet hos ledningen kan mellanchefer ägna mer tid åt viktigare arbeten som 
strategiska utvecklingsfrågor och kontakter med omvärlden. De Klerk (1996) menar att på samma 
gång som dessa krav från ledningen ska tillgodoses har även medarbetarna begäran på till exempel 
stöd, utveckling och trygghet i arbetet. Detta förstärker ytterligare vår tolkning om att mellanchefers 
situation är problematisk.   
 
Vidare anser McConville och Holden (1999) att mellanchefers situation är besvärlig och problem 
kan uppstå då mellanchefen ska driva igenom förändringar som beslutats på högre nivå. Då dessa 
förändringar inte anses vara väsentliga enligt medarbetarna riskerar mellancheferna att hamna i 
konflikter. Detta problem leder till att mellanchefer kan uppleva en stressig arbetssituation. Enligt 
en av intervjupersonerna innebär rollen som funktionschef ett stort ansvar men dock inte fulla 
befogenheter som att exempelvis sätta lön på sina medarbetare. Vi tolkar detta som att 
länsledningen ställer krav på funktionscheferna att arbeta för att medarbetarna trivs på arbetsplatsen 
men att det här uppstår motstridigheter. En av intervjupersonerna tar upp just detta att problemet 
ligger ibland annat lönefrågan som är en bidragande faktor till att kompetenta medarbetare inte 
stannar kvar inom organisationen.    
 
Ytterligare en av intervjupersonerna beskriver att feedback från länsledningen är bristfällig och 
stämningen kan uppfattas som kylig då dialogen med länsledningen inte är bra. Vidare berättar 
personen att det inte finns mycket samarbete mellan funktionscheferna och de träffas aldrig längre 
som de gjorde förr och detta kan leda till att man känner sig ensam i sitt ledarskap. Detta problem 
poängteras av McConville och Holden (1999) som beskriver att mellanchefer känner sig ofta 
ensamma i sitt ledarskap då de befinner sig i en klämd situation.  
 
Larson (2005) menar att ledarskapet har stor betydelse för hur individer mår på sitt arbete och detta 
berör i det långa loppet organisationens resultat. Han menar även att det finns en koppling mellan 
olika organisationer och dess organisationsklimat och ledarskapsstilar. Av enkätundersökningen kan 
vi se att funktionscheferna över lag känner sig tydliga i sitt ledarskap gentemot medarbetarna då de 
är både raka och ärliga. En av intervjupersonerna berättar att de arbetar mycket med utvecklings- 
och medarbetarsamtal och medarbetarna ser chefen som en konfliktlösare och någon som lyssnar då 
det behövs. Utifrån detta tolkar vi att mellanchefens roll för medarbetarna har stor betydelse för hur 
de mår och presterar på arbetet, vilket i sin tur leder till att organisationens mål och resultat uppnås.  
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5.3 Medarbetarnas expertkompetens 
Jacobsen och Thorsvik (1998) beskriver den professionella byråkratin som byråkratisk då 
specialisering och standardisering sätts i fokus och medarbetarna besitter expertkompetens. I dessa 
organisationer kan det uppkomma konflikter mellan olika specialiseringar och yrkesgrupper vilket 
kan leda till osäkerhet, styr- och samarbetsproblem. Jacobsen och Thorsvik (1998) berättar att den 
professionaliserade organisationen består av anställda med lång teoretisk utbildning och de 
anställda kan förklaras som sina egna chefer. Vidare skriver Jacobsen och Thorsvik (1998) att 
medarbetarna som besitter expertkompetensen oftast tycker att deras regler är betydelsefullare än 
organisationens vilket leder till att det blir svårt att sätta upp gemensamma regler. Jämför vi med vår 
fallstudie på Länsstyrelsen i Kalmar län som är en professionaliserad organisation är vår tolkning att 
vår empiriska undersökning motsäger teorin. Samtliga funktionschefer som är chefer över 
medarbetare som alla besitter någon form av expertkompetens ser endast detta som positivt. De 
känner inte av något styr- och samarbetsproblem utan ser det som en trygghet i och med att 
medarbetarna är experter inom sina områden. Funktionscheferna berättar att medarbetarna är till 
största delen självgående och behöver inte kontrolleras men då det är nödvändigt lägger 
funktionscheferna sig i och fungerar som ett stöd.  

5.4 Motivationens betydelse  
De flesta funktionschefer anser att det är betydelsefullt att vara lyhörd, att stödja medarbetarna, visa 
uppskattning, se nya möjligheter samt sätta upp egna mål för att stimulera sin egen 
arbetsmotivation. Vi tolkar det som att motivationen är av extra stor vikt för funktionscheferna 
utifrån denna position de sitter i då de har många intressen att se till. De måste finna motivation till 
att finna balansgången mellan ledningens krav samt medarbetarnas förväntningar. En utav 
funktionscheferna som är mindre nöjd menar att bättre och tydligare feedback från enhetschefen 
och medarbetarna skulle leda till en ökad motivation. Enligt Øiestad (2005) är en av grundstenarna 
till motivation positiv feedback som även bidrar till bättre självförtroende. De flesta funktionschefer 
anser just att engagemang från ledningen samt från medarbetarna, det vill säga feedback, bidrar till 
ökad motivation. Denna jämförelse visar att brister det i feedbacken från sin överordnade medför 
detta att motivationen för att utföra ett gott arbete minskar. Fås varken beröm eller kritik för det 
arbete som utförs är det då svårt att känna sig motiverad att genomföra sina arbetsuppgifter.  
 
En annan koppling vi kan göra är att motivation ofta kan sättas samman med engagemang och 
tillfredställelse vilket visar hur individer trivs på sitt arbete. Enligt Granbom (1998) leder 
tillfredställelse till bättre prestationer i arbetet och engagemang leder till att de anställda kan 
identifiera sig med organisationen och med dess värderingar och mål. Utifrån vår undersökning 
tolkar vi det som att funktionscheferna är medvetna om motivationens betydelse och vikten av 
feedback för att känna sig tillfredsställda i sitt arbete. Detta till följd av att de känner en ökad 
tillfredsställelse genom engagemang, positiv feedback samt uppnådda verksamhetsmål. 

5.4.1 Maslows behovshierarki 
Enligt Maslows behovshierarki har alla individer fem grundläggande behov som måste vara 
tillgodosedda för att finna den motivation som behövs. Dessa teorier kan uppmärksamma 
mellanchefer på att individer har olika behov som bör tillfredsställas för att fungera i arbetet och att 
må bra. Fysiologiska behov och trygghetsbehov som är de första stegen i hierarkin måste vara 
tillgodosedda för att uppnå de resterande nivåerna. Det tredje behovet i trappan för hur vi motiveras 
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är de sociala behoven och dessa skapas när individen känner en viss trygghetskänsla som till 
exempel behov av samhörighet i sociala grupper samt känslomässiga band till andra människor. 
Detta kan kopplas till funktionschefernas syn till hur viktigt det är att känna en samhörighet på 
arbetet och att samarbetet emellan medarbetarna och funktionscheferna fungerar bra. De anser 
bland annat att motivationen påverkas av omgivningen, att arbeta i ett bra arbetsklimat samt att ha 
goda medarbetare omkring sig. Maslow menar att genom skapa goda samarbetsförhållanden kan 
organisationer göra mycket för att tillfredställa det sociala behovet och detta är av stor betydelse för 
individens motivation. Den fjärde nivån i Maslows behovshierarki är behov av status och 
uppskattning. Att visa uppskattning och ge snabb feedback är viktigt för goda arbetsinsatser. Även 
här kan vi se att funktionscheferna lägger en stor vikt vid att visa uppskattning för att höja 
motivationen hos medarbetarna. Bland annat berättar de att uppmuntran från högre ledning, både 
positiv samt negativ feedback, borde vara av stor betydelse för medarbetarnas motivation. 
 
Den högsta nivån i behovshierarkin är behov av självförverkligande. Detta leder till slutsatsen att 
människans strävan att förverkliga sig själv kan uppmuntra utvecklingen av själva arbetsuppgifterna 
och därmed hela organisationen. Enligt en av funktionscheferna är det viktigt att våga vara sig själv 
på arbetet för att må bra och detta kan kopplas samman med behovet av att förverkliga sig själv. 
Även att kunna utvecklas genom exempelvis kompetensutveckling är en bidragande faktor i detta 
steg. Vi kan sammanfatta det som att Maslows teorier kan bidra med uppmärksamheten på vad som 
motiverar funktionscheferna.   

5.4.2 McClellands behovsteori 
Ytterligare en teori är McClellands behovsteori som utgår ifrån tre olika typer av behov som styr 
individen. Varje individ kan klassificeras utifrån vilket av dessa behov som styr, antingen det är 
makt-, samhörighets- eller prestationsbehov. Tanken med denna behovsteori är att koppla samman 
dessa tre behov med vad som tillfredsställer funktionscheferna samt vilka motivationsfaktorer som 
ligger till grund. Det som McClelland beskriver om behovet av att känna makt finner vi i vårt 
resultat genom att funktionscheferna tycker om att leda och styra medarbetarna och de känner att de 
har möjlighet att påverka verksamhetens mål och resultat. De trivs även med att chefsrollen idag har 
blivit tydligare och de har fått större ansvar genom bland annat ansvara för personalen vilket medför 
en ökad tillfredsställelse.   
 
Syftar vi till McClellands andra behov som är behov av samhörighet kan vi göra en jämförelse med 
vad funktionscheferna uppfattar är en bidragande faktor för att höja motivationen på arbetsplatsen. 
De flesta anser att det är viktigt med trivseln på arbetsplatsen och en kombination av det och att ha 
roligt leder till bättre arbetsprestationer. En av orsakerna till att några av funktionscheferna inte trivs 
i sin situation kan vi tolka som att det är beroende på att detta behov inte är uppfyllt. En 
funktionschef berättar bland annat att tidigare hade de funktionschefsmöten på arbetsplatsen men de 
togs bort på grund av att länsledningen inte ansåg att de gav något. Även de stora chefsmötena ses 
inte som positiva då funktionscheferna inte känner sig delaktiga.   
 
Behov av prestation yttrar sig genom att funktionscheferna känner att de kan sätta upp egna mål för 
verksamheten samt hitta nya utmaningar då verksamhetsmål är uppnådda. Vidare anser de flesta att 
engagemang från ledningen samt från medarbetarna, det vill säga feedback, bidrar till ökad 
motivation som ytterligare är ett mått på behov av prestation. 
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5.4.3 Förväntningsteori 
De flesta funktionschefer anser att egenskaper som att kunna påverka verksamheten och förverkliga 
mål för att till slut nå resultat har stor betydelse för motivationen. Jämför vi det med vad Jacobsen 
och Thorsvik (1998) förklarar om motivationen i en organisation, kan vi se att motivationen är 
betydelsefull. De menar att de anställda måste se vilken typ av prestation som leder till belöning, 
det vill säga det som följer företagets strategi. Förväntningsteorin bör tillämpas på belöning för 
prestationer och beteende som leder till företagets måluppfyllelse. En av funktionscheferna berättar 
att något som saknas inom organisationen är en bra målformulering som skulle kunna bidra till ökad 
motivation. Även att länsledningen skulle kunna vara mycket tydligare i sin målformulering skulle 
kännas mer betydelsefullt. Vidare anser funktionschefen att de skulle bryta ner målen så att de blir 
tydligare så alla vet vilka mål som ska uppfyllas. En koppling vi kan göra utifrån detta är att enligt 
förväntningsteorin är måluppfyllelse mycket viktig och det är något som kan uppfattas bristfälligt 
på Länsstyrelsen.  
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) beskiver begreppet handlingskonsekvens inom förväntningsteorin 
och det innebär att den anställda kan se ett samband mellan den utförda handlingen och de 
belöningar eller bestraffningar den medför. Om en arbetsuppgift upplevs som omöjlig att klara av 
kommer motivationen till att genomföra den att minska. En av funktionscheferna berättar att 
länsledningens krav går i vissa fall inte att genomföra då det är brist på resurser och anser att 
länsledningen lägger fokus på det som är dåligt istället för att se det som är bra. En tolkning vi kan 
göra utifrån vad förväntningsteorin säger är att funktionschefers ambition att genomföra 
länsledningens krav minskar betydligt då funktionscheferna uppfattar till viss del kraven som 
omöjliga vilket i sin tur leder till en lägre motivation.  

5.5 Kommunikationens betydelse samt feedback 
Samtliga funktionschefer tycker att det är viktigt med en bra dialog både uppåt och neråt i 
organisationen och att det är ett öppet klimat som ger de bästa förutsättningarna. Vidare beskriver 
en funktionschef att det i allmänhet är en god dialog i alla led. Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) 
är kommunikationen en betydelsefull process som länkar samman organisationen. Genom att ha 
regelmässiga dialoger kan mellanchefer vara ett stöd både för den högre ledningen och för 
medarbetarna. Syftet med att ha en regelbunden kommunikation är att minska hastiga störningar 
och kriser. Franzén (2004) menar att det är vanligt att ledningen pekar ut mellanchefen som 
syndabock om inte informationen når fram till medarbetarna. Utifrån detta tolkar vi att 
Länsstyrelsen är medveten om vikten av kommunikation inom hela organisationen, både upp till 
ledning samt ner till medarbetarna men att det finns brister på vissa håll som leder till otydlighet.  
 
För att uppmuntra till utveckling och motivation är det av betydelse att chefen kan kommunicera 
och lyssna till andra personer inom och utanför verksamheten. (Larson, 2005) Genom att ha 
regelbundna dialoger kan mellanchefer vara ett stöd till den högre ledningen och därmed lyckas 
vägleda medarbetarna på ett mer direkt sätt. (Franzén, 2004) En av funktionscheferna beskriver att 
de arbetar mycket med medarbetarsamtal och tror detta medför att medarbetarna uppfattar sin 
funktionschef som beslutsfattare och konfliktlösare och någon som lyssnar då det behövs. Franzén 
(2004) beskriver vidare att kommunikationen mellan chef och medarbetare går fram genom olika 
vägar bland annat genom avdelningsmöten eller andra större samlingar och med direkt kontakt ute i 
verksamheten. Det är viktigt som mellanchef att vara synlig i medarbetarnas vardag för att få ta del 
av värdefull information. Detta är något som en av funktionscheferna poängterar, det vill säga det 
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nära samarbetet med sina medarbetare genom att vara synlig och närvarande för sina medarbetare 
och ser detta som en styrka.  
 
Enligt Øiestad (2005) är feedback viktigt för att bidra till god kommunikation, gemenskap samt 
individuell utveckling. Det största ansvaret att förmedla feedback inom organisationer ligger hos 
cheferna då det ska leda till att de anställda känner sig betydelsefulla. Detta gör att feedback anses 
vara en viktig motivationsfaktor. Som vi tidigare har tagit upp ses feedback som en oerhört viktig 
faktor för motivationen utifrån vår undersökning. Vid flera olika tillfällen tas feedback upp, 
antingen det handlar om att motivera sig själv, sina medarbetare eller för att kommunikationen ska 
fungera i hela organisationen. De anser att det är bra information genom envägskommunikation, 
men det krävs även möten i mindre grupper för att nå den öppna kommunikationen så alla kan få 
fram sin åsikt. Enligt vår tolkning känns kommunikationen bristfällig då många upplever dialogen i 
de olika leden som otydlig och detta stärks med citatet �länsledningen vill att kommunikationen ska 
gå enligt linjen alltså från handläggare till funktionschef till enhetschef och sist till ledningen, men 
de lever inte efter det själva då de går direkt från ledning till handläggare�.  
 
Funktionscheferna är även medvetna om att det är av stor vikt att både ge positiv feedback genom 
beröm samt negativ feedback genom konstruktiv kritik. Øiestad (2005) menar att positiv feedback 
stimulerar självförtroendet och en av grundstenarna till motivation är bra självförtroende. Samtidigt 
skriver Norrman Brandt (2006) att det är viktigt att ge negativ kritik men att då ge den på rätt sätt. 
Det är även av stor vikt att chefer i sin tur får ärlig feedback tillbaka från sina medarbetare för att 
själv kunna förbättras i sitt ledarskap. Detta kan styrkas utifrån en funktionschefs tanke om att 
bättre och tydligare feedback från såväl enhetschef som medarbetare skulle leda till ökad motivation 
men att det finns brister i detta.  
 
De flesta funktionschefer anser att stöd/coachning är den viktigaste kommunikationsfaktorn både 
när det gäller från enhetschefen och till medarbetarna. Detta kan vi relatera till Øiestad (2005) som 
menar att alla individer behöver stöd och bekräftelse från andra människor. Han menar vidare att ett 
stort ansvar ligger hos chefen att uppfylla detta och vi kan se att funktionscheferna är medvetna om 
vikten av coachning inom organisationen.  
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6. Diskussion och slutsats 
et sista kapitlet i uppsatsen bygger på vår diskussion kring problemet samt synpunkter till 
den undersökning vi har genomfört. I detta avsnitt har vi även kommit med förslag på vissa 
förbättringar som kan göras med hänsyn till den problemställning vi har arbetat utifrån. Till 

sist besvaras vårt syfte och den problemformulering som vi har ställt. 
 
Efter att ha studerat funktionscheferna på Länsstyrelsen i Kalmar län har vi fått en inblick i hur 
mellanchefers roll kan se ut. Vi har kunnat urskilja funktionschefer som anser att deras position inte 
för med sig några problem och trivs med sin situation. Vi har även sett de som tycker att situationen 
som mellanchef fungerar mindre bra och anser att det ställs flera otydliga krav från olika håll. Vi 
tror att anledningen till att vissa ser situationen som problematisk kan främst bero på att den högre 
ledningen ställer krav som är otydliga och medför därmed en osäkerhet för funktionschefen. För att 
få ett fungerande arbetsklimat måste även samarbetet med medarbetarna fungera väl och att 
funktionscheferna ska uppfylla deras förväntningar. Det är viktigt att de ser till medarbetarnas 
behov samt att ha en bra dialog och vara lyhörd för att få det att fungera.  
 
Vi anser att funktionscheferna borde hjälpas åt och berätta för ledningen att det är svårt för dem att 
försvara beslut som de inte varit inblandade i. Vi tycker att de borde visa vilka faktorer de anser att 
länsledningen borde lägga fokus på då resurserna ibland är knappa. Vidare anser vi att 
länsledningen bör ta hjälp av funktionscheferna som arbetar mitt i organisationen och har en 
närmare kontakt till samtliga parter i organisationen. Detta tror vi skulle leda till ett bättre samarbete 
då delaktighet är en betydelsefull faktor för att kunna utvecklas och bidra till framtida resultat.  
 
Vår tanke innan denna uppsats var att medarbetarnas expertkompetens kan medföra en problematik 
för mellanchefer då teorin påpekar att det kan vara svårt att styra över dem då de besitter 
expertkunskap. Efter vår undersökning har vi ändrat uppfattning och kan istället se det som en 
fördel. Funktionscheferna på Länsstyrelsen känner en större trygghet i och med detta och kan släppa 
lite på sin kontroll över sina medarbetare och låta dem själva styra relativt fritt över sitt arbete. Vi 
tror detta medför att medarbetarna känner en ökad motivation till sitt arbete då de får ta ett större 
ansvar samtidigt som funktionscheferna kan lägga ner mer tid på att motivera och stötta dem i deras 
arbete och finnas till hands då det behövs. Vi tycker att det är positivt att de ser medarbetarnas 
expertkompetens som en fördel istället för ett hot då vi tror att detta medför ett större förtroende och 
ett bättre samarbete mellan dem.  
  
Den snabba informationstekniken i samband med globaliseringen medför ett större krav på 
organisationer, ledare och medarbetare. Även som mellanchef är det viktigt att följa med i 
utvecklingen och kunna se till organisationens behov. Vi har kommit fram till att det idag handlar 
mer om att som mellanchef kunna inspirera, motivera och coacha sina medarbetare i större 
utsträckning än tidigare. Det viktigaste som mellanchef är inte att vara en stark ledargestalt som 
tycker om att kontrollera och styra utan istället lägga vikten på att se till sina medarbetares bästa 
och arbeta utifrån de behov som finns i organisationen.  
 
Då individer motiveras olika är det svårt att finna ett mönster som passar alla. Vi tror dock att det är 
betydelsefullt att Länsstyrelsen arbetar aktivt med motivationsarbete för att finna vägar som kan 
passa alla. En stor motivationsfaktor är att funktionscheferna känner en frihet och har eget ansvar 
över sitt arbete. Vi tror att detta medför bättre trivsel och att de känner en samhörighet till 

D 
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organisationen. De har tidigare haft olika kurser i bland annat konfliktlösning men har saknat 
uppföljning till dem. Vi anser att de skulle satsa på fler kurser och då bland annat inriktat på 
motivation och kommunikation och att de även följer upp och undersöker vad de för med sig. Det är 
viktigt för att kunna se om det ska genomföras några förändringar och vad som behöver förbättras 
inom organisationen.  
 
Enligt vår undersökning på Länsstyrelsen har det visat sig att de har svårt att behålla kompetent 
personal bland annat på grund av viss missnöje med lönen. Då funktionscheferna inte har fulla 
befogenheter att sätta löner leder detta till att de måste arbeta mer aktivt med andra 
motivationsfaktorer. På grund av detta anser vi att det är extra viktigt att satsa mer på 
kompetensutveckling så att medarbetarna känner att de kan utvecklas och stimuleras inom 
organisationen.  
 
Kommunikation är en viktig egenskap som binder samman hela organisationen. Vi anser att den ger 
en trygghet för ledningen och medarbetarna för att förstå varandras roller. Då en organisation har 
väl fungerande kommunikation minskar risken att det ska uppstå missförstånd eller problem. En 
uppfattning som vi har fått på Länsstyrelsen är att kommunikationen fungerar väl upp till 
länsledningen men är bristfällig då länsledningen går direkt ner till medarbetarna. Detta leder till att 
stämningen kan uppfattas som kylig inom organisationen. Vi anser att detta kan förbättras för att få 
en bättre dialog mellan de olika hierarkiska nivåerna inom organisationen. Något som vi tror leder 
till en tydligare kommunikation är fler organiserade möten där alla chefsnivåer ska bli delaktiga. 
Mötena kan även eventuellt vara uppdelade per enhet, för att bli mindre grupper så att det är lättare 
att få sin röst hörd. Då funktionscheferna inte tillhör något arbetslag anser vi även att de skulle 
kunna försöka införa månadsmöten med samtliga funktionschefer, som de tidigare har haft, för att 
kunna diskutera igenom deras situation samt kunna hjälpa och stötta varandra.  
 
Vidare för att få en tydlig dialog inom organisationen bör funktionschefen att ha regelbundna samtal 
med sina medarbetare för att ta del av deras arbete och stödja dem i deras arbetsuppgifter. Vi anser 
att medarbetarna behöver stöd och uppskattning från funktionschefen genom exempelvis feedback 
för att kunna känna sig motiverade i sitt arbete. Det är viktigt att funktionschefen får feedback 
tillbaka från både ledningen och medarbetarna för att själva känna motivation. Motivationen ökar i 
och med bekräftelse och uppskattning och den känslan tycker vi är betydelsefull att alltid ha med 
sig. Denna känsla tror vi sprider sig vidare både uppåt och neråt i organisationen och kan medföra 
en bättre arbetsmiljö. För att uppnå goda resultat är negativ feedback lika viktig att delge som 
positiv feedback för att bidra till förbättringar.  
 
Utifrån vår undersökning anser vi att det är centralt att funktionscheferna på Länsstyrelsen tydligt 
visar vilka mål som finns och därefter försöka få medarbetarna att sträva mot dessa mål. Därmed är 
det viktigt att den högre ledningen har tydliga direktiv till funktionscheferna som kan förmedlas 
vidare till medarbetarna. Vi tror att i organisationer där en god dialog mellan medarbetare och 
mellanchef saknas och där medarbetarna försöker sätta upp sina egna mål. Detta medför att det 
lättare kan uppstå konflikter då inte alla inom organisationen strävar åt samma håll. Det är viktigt 
att visionen och målen arbetas igenom och repeteras för att alla ska vara medvetna om vilka resultat 
som ska uppnås.  
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6.1 Svar på syfte och problemformulering 
Genom att vi har gjort en undersökning inom ämnet och utfört en fallstudie på Länsstyrelsen i 
Kalmar län förväntade vi oss att få svar på vår forskningsfråga som är, hur finner mellanchefer 
arbetsmotivation då de påverkas av både ledning och medarbetare? Vårt syfte är att, undersöka 
mellanchefers arbetsmotivation som i dagens organisationer har en utsatt position. Vi har valt att 
relatera detta till verkligheten och praktiken genom att undersöka funktionschefernas roll på 
Länsstyrelsen i Kalmar län, ur ett mellanchefsperspektiv.  
 
Utifrån vår fallstudie har vi fått en inblick i funktionschefernas roll på Länsstyrelsen i Kalmar län 
och det har visat sig att generellt sett anser de flesta funktionschefer att det finns en problematik 
kring deras roll och position. Det ställs otydliga krav från länsledningen och förväntningar från 
medarbetarna kan i vissa fall vara svåra att uppfylla. De måste finna en balans mellan detta för att 
kunna motivera sig själva i sitt arbete och därmed sin omgivning. Angående medarbetarnas 
expertkompetens ser samtliga funktionschefer detta som positivt och känner en trygghet. I och med 
detta upplever de inte några styr- och samarbetsproblem och behöver därmed inte lägga stor vikt vid 
att kontrollera medarbetarna i sitt arbete. Genom denna studie har vi även fått en ökad förståelse för 
vilka motivationsfaktorer som är av störst betydelse i deras arbete. De övergripande faktorerna som 
bidrar till funktionschefernas arbetsmotivation är att stödja medarbetarna, vara lyhörd, 
målfokusering, utveckling samt att ge och få feedback. Vidare har vi sett att det finns brister i 
kommunikationen i alla led som är en betydande faktor för ett bra samarbete över alla nivåer i 
organisationen.  

6.2 Vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna göras genom att studera och jämföra liknande organisationer som 
exempelvis högskolor och sjukhus som också präglas av den professionaliserade strukturen. Genom 
ytterligare undersökningar kring ämnet skulle det kunna leda till att en generalisering kan göras.  
 
Då denna studie har utgått ifrån funktionschefernas perspektiv skulle vidare forskning kunna göras 
utifrån den högre ledningens eller medarbetarnas syn på deras roll på Länsstyrelsen i Kalmar län. 
Detta för att även få berörda parters syn angående problematiken kring funktionschefernas position.  

6.3 Slutord 
Vår diskussion kan relateras till dagens samhälle då de på TV-nyheterna har berört ämnet. Det 
handlade om att flera kvinnor som är mellanchefer känner ångest inför att börja arbeta igen efter 
julledigheten på grund av att de sitter i en klämd situation. Då detta uppmärksammades på TV 
stärker det att det finns en problematik kring mellanchefers roll inom organisationer och att vårt val 
av ämne är aktuellt.  
 
Avslutningsvis har denna uppsats bidragit till en större förståelse för mellanchefers situation och att 
det finns olika dilemman som påverkar deras arbete. Det största problemet vi kan se på 
Länsstyrelsen i Kalmar län är samarbetet mellan funktionscheferna och länsledningen då 
funktionscheferna inte känner sig delaktiga i beslut och har svårt att få sin röst hörd. Vidare vill vi 
poängtera att det är betydelsefullt att lägga vikt vid tydlighet i kommunikationen inom alla i led 
organisationen för att finna arbetsmotivation. Något som vi anser som positivt är funktionschefernas 
samarbete med medarbetarna då det uppfattas vara en god dialog mellan dem som bidrar till hög 
trivsel och som i sin tur leder till en ökad motivation. 
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Bilaga 1 

Enkät angående funktionschefernas roll på Länsstyrelsen i Kalmar län  
 
Vi är tre Health Managementstudenter på Högskolan i Kalmar, tredje året. Vi har valt att studera 
funktionschefernas roll på Länsstyrelsen i Kalmar län i vårt examensarbete. Fokus kommer att ligga 
på hur de finner motivation då de måste ta hänsyn till ledningen och medarbetarna. Denna 
enkätundersökning vänder sig till samtliga funktionschefer. Enkäten är anonym och kommer att 
behandlas konfidentiellt. Vi önskar att enkäten besvaras så tydligt och sanningsenligt som möjligt.  
  
 
 
1. Kön:   Man  ( ) Kvinna    ( ) 

 
2. Ålder: >-30  ( ) 30-40 ( ) 40-50 ( ) 50-<  ( ) 
   

3. Vad har du för utbildning (gymnasieutbildning, folkhögskola, universitet/högskola)?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________               

 

4. Hur länge har du varit anställd på Länsstyrelsen i Kalmar län? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Hur länge har du arbetat som funktionschef på Länsstyrelsen? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Har du tidigare erfarenheter av någon chefsposition (vid svar ja, vilka och under hur lång 

tid)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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7. Vilken enhet tillhör du på Länsstyrelsen?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Hur många medarbetare är du chef för? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. Vilka egenskaper anser du funktionschefer bör ha på din arbetsplats?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. Vad upplever du är funktionschefers främsta uppgift i sitt arbete med sina medarbetare? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11. Hur upplever du krav/förväntningar i din situation då du arbetar mellan enhetscheferna 

och medarbetarna? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

12. Anser du att enhetschefens krav på dig som funktionschef är tydliga? 

Mindre tydliga      1 2 3 4 5 6 Mycket tydliga 
( ) ( ) ( ) ( )  ( ) ( ) 
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13. Anser du att medarbetarnas förväntningar på dig som funktionschef är tydliga? 

Mindre tydliga      1 2 3 4 5 6 Mycket tydliga 
( ) ( ) ( ) ( )  ( ) ( ) 

 

14. Upplever du att du är tydlig i ditt ledarskap (vid svar ja, på vilket sätt)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

15. På vilken sätt påverkas ditt ledarskap då medarbetarna besitter expertkompetens inom 

sina arbetsområden? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

16. Nämn de fem viktigaste faktorerna som motiverar dig som funktionschef? 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

 

17. Nämn de fem viktigaste faktorerna som du tror motiverar medarbetarna? 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 
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18. Har du någon utbildning/kurs inom motivationsarbete? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

19. På vilket sätt kan du stimulera din egen motivation i arbetet? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

20. Vad ser du för behov av gemensamt motivationsarbete med hela organisationen? 

Inget behov  1 2 3 4 5 6 Stort behov 

( ) ( ) ( ) ( )  ( ) ( ) 

 

21. Vilket inflytande tror du dig ha på dina medarbetares motivation? 

Inget inflytande      1 2 3 4 5 6 Stort inflytande 

( ) ( ) ( ) ( )  ( ) ( ) 

 

22. Anser du att feedback från enhetschefen är viktig?  

Inte viktig     1 2 3 4 5 6 Mycket viktig 

( ) ( ) ( ) ( )  ( ) ( ) 

 

23. Anser du att feedback från medarbetarna är viktig?  

Inte viktig     1 2 3 4 5 6 Mycket viktig 

( ) ( ) ( ) ( )  ( ) ( ) 
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24. Fördela följande alternativ i % vilket du anser viktigast i kommunikationen från 

enhetschefen (fördela 100% på följande 4 alternativ). 

Kommunikation om: 

Målformulering  _____% Regler/normer  _____%  

Instruktioner   _____%  Stöd/coaching  _____%                            

 

25. Fördela följande alternativ i % vilket du anser viktigast i kommunikationen till 

medarbetarna (fördela 100% på följande 4 alternativ). 

Kommunikation om: 

Målformulering  _____% Regler/normer  _____%  

Instruktioner   _____%  Stöd/coaching  _____%                            

 

26. Anser du att du är trygg i din anställning på Länsstyrelsen (på vilket sätt)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

27. Tror du att du kommer att arbeta som funktionschef på Länsstyrelsen om 10 år? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för er medverkan! 
Med vänliga hälsningar 

Agnes Aktonius, Hanna Helgesson och Jenny Nilsson 
Högskolan i Kalmar 
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Bilaga 2 

Sammanställning av enkätfråga 16 
 
Nämn de fem viktigaste faktorerna som motiverar dig som funktionschef? 

Kunna påverka Kunna påverka
Stimulerande jobb Kunna utveckla verksamheten
Engagemang från ledningen Feedback från chefer och medarbetare
Engagemang från medarbetarna Tydliga mål
Ha trevligt Samarbete

Utmaningar Verksamhetsstyrning
Arbetsuppgifter/uppdrag Måluppfyllelse
Resultat Organisation
Uppskattning Utmaning
Trivsel Stimulans

Roligt att arbeta med människor Utvecklar verksamheten 
Coacha medarbetarna Utvecklar gruppen
Planering och budget Team-känsla
Intresset för hur en grupp fungerar Möjlighet att påverka
Pröva egna idéer vid arbetsledning

Utveckling Påverka
Inflytande Se människor växa
Samarbete Se resultat
Högt i tak Utvecklas 
Social trivsel Att få arbeta med människor

Påverka Arbeta som att medarbetarna är nöjda 
Stimulerande att se medarbetare växa Uppnådda verksamhetsmål
Arbetsgruppens resultat Arbetet utfört inom planerad budget
Spännande att forma en grupp Arbetet utfört inom planerade tidsramar
Stor frihet att forma det egna arbetet Positivt feedback från enhetschef eller länsledning

Bra medarbetare Följa fastställda åtaganden
Stimulerande arbetsuppgifter Nöjda medarbetare
Bra överordnare Ledarrollen
Bra lön Glädjen att få organisera
Frihet i arbetsinriktning Kompetens i sakfrågor

Goda medarbetare Ha ledaregenskaper
Intresse för sakfrågorna Är tydlig
Möjligheten att förändra/förbättra Är positiv
Omväxlande och stimulerande Ger ofta beröm
Bra samarbete med enhetschef Ger kritik när det behövs

Möjlighet att förverkliga mål
Jobbar med ett viktigt samhällsuppdrag
Stimulerande att leda en verksamhet med 
kompetenta medarbetare
Möjlighet att utveckla socialtjänsten 
Lön
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 Bilaga 3 

Sammanställning av enkätfråga 17 
 
Nämn de fem viktigaste faktorerna som du tror motiverar medarbetarna? 

Stimulerande jobb Kunna påverka
Engagerad chef Kunna utveckla verksamheten
Medinflytande Feedback från chefer och medarbetare
Engagemang Tydliga mål
Trevliga medarbetare Samarbete

Arbetsuppgifter/uppdrag Använda sina kunskaper på ett stimulerande sätt
Uppskattning Möjlighet att förverkliga mål
Lönen Möjlighet att utveckla socialtjänsten 
Ansvar Uppskattning för det arbete som utförs
Gemenskap Möjlighet till kompetensutveckling/lön

Stimulerande uppgifter Samarbete
Lön Få stöd av varandra
Bra dialog med chef och övrig personal Få positv feedback 
Möjlighet att ta större ansvar Öppna och kritisera
Möjlighet till utbildning Alla är kunniga

Inflytande Trivsel på arbetet
Högt i tak Att bli lyssnad till och att få utvecklas
Samarbete Att få påverka
Utveckling Pengar
Social trivsel Trygghet

Att bli sedd, hörd och accepterad Arbetet ger påtagliga resultat som går att mäta
Påverka det egna arbetet Löneutveckling
Få tydlig feedback, positiv o negativ Positiv feedback från kunder
Bra arbetskamrater Uppmuntran från funktionschef/enhetschef
Att chefen inte petar i detaljer Tidsramar hålls

Stimulerande arbetsuppgifter Goda medarbetare/bra arbetsklimat
Bra chefer Stimulerande arbetsuppgifter
Fritt upplägg av arbetet Lön
Löneutveckling utöver normalt Gott ledarskap
God arbetsmiljö Rimlig arbetsbörda

Trivsel och nöjda medarbetare Möjlighet att utvecklas 
Tydlighet i ledarrollen Möjlighet att påverka
Kunna sitt jobb Utveckling av verksamheten
Empati Team-känsla
Kompetens

Feedback
Eget ansvar
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Bilaga 4 

Sammanställning av enkätfråga 24 och 25 

 
 
 
 

 

Fördela följande alternativ i % vilket du anser viktigast i kommunikationen från enhetschefen
(fördela 100% på följande 4 alternativ)

Kommunikation om: Totalt Genomsnitt
Målformulering 30 30 20 60 20 5 50 15 60 25 30 10 5 40 25 425 28%
Instruktioner 10 20 20 10 10 20 5 20 10 25 10 10 5 20 2,5 197,5 13%
Regler/normer 10 10 20 10 10 0 5 15 5 25 20 10 5 10 2,5 157,5 11%
Stöd/coaching 50 40 40 20 60 75 40 50 25 25 40 70 85 30 70 720 48%

100%

Fördela följande alternativ i % vilket du anser viktigast i kommunikationen till medarbetarna
(fördela 100% på följande 4 alternativ)

Kommunikation om: Totalt Genomsnitt
Målformulering 30 25 25 20 20 10 50 10 50 25 10 10 30 30 35 380 25%
Instruktioner 10 15 25 15 15 20 5 15 10 25 10 10 20 20 15 230 15%
Regler/normer 10 10 25 15 15 20 5 25 5 25 20 10 5 20 5 215 15%
Stöd/coaching 50 50 25 50 50 50 40 50 35 25 60 70 45 30 45 675 45%

100%
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Bilaga 5 

Intervjumall  
(Sammanställning av svaren finns i Empirikapitlet 4.2) 
 
Berätta kort om din arbetssituation. 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Varför har du valt denna typ av chefskap? 
 
Stämmer dina förväntningar på chefspositionen med de förväntningar som du hade innan? 
 
Anser du att du sitter i en klämd situation då du sitter mellan högre ledning samt medarbetare? 
 
Hur upplever du kraven i din arbetssituation från enhetscheferna? 
 
Hur upplever du stödet/feedback från enhetscheferna? 
 
Känns dessa krav otydliga så det uppstår någon osäkerhet i ditt ledarskap? 
 
Hur upplever du förväntningarna från medarbetarna? 
 
Hur upplever du stödet/feedback från medarbetarna? 
 
Känns dessa förväntningar otydliga så det uppstår någon osäkerhet i ditt ledarskap? 

 
Hur anser du det är att vara chef över medarbetare som är experter inom sina arbetsområden? 
 
Hur motiveras du? 
 
Vart ligger ansvaret för att du som funktionschef ska känna motivation? 
 
Vart ligger ansvaret för att medarbetare ska känna motivation? 
 
Hur motiverar du dina medarbetare? 
 
Arbetar organisationen för att ni ska känna motiverade till ert arbete?  
 
Har det genomförts någon motivationskurs på Länsstyrelsen? 
 
Hur skulle du förklara kommunikationens roll inom organisationen? 
 
Vilka faktorer tycker du påverkar din trygghet som anställd? 
 
Vad har du för framtidsplaner, är du kvar inom organisationen? 


