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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka nytillsatta förstalinjes chefers upplevelser i en nyskapad 

tjänst, som benämns funktionschef, med 50 procent arbete i produktionen och 50 procent 

chefsuppgifter. Cheferna har tillträtt tjänsten internt och har ingen erfarenhet av ledarskap sen 

tidigare. Uppsatsen bygger på nio intervjuer och materialet analyserades genom en 

grundläggande kvalitativ metod. Resultatet visar att funktionscheferna upplever det positivt att ha 

blivit internt tillsatt till tjänsten då de har en större förståelse för myndigheten och 

arbetsuppgifterna samt en kännedom om sina medarbetare. Funktionscheferna upplever att en 

tjänst med två befattningar, arbete i produktionen och chefsuppgifter, är positivt för egen 

utveckling och gynnar arbetsgruppen och myndigheten. I dagsläget uppnår funktionscheferna inte 

50 procent på vardera uppgifter vilket skulle vara önskvärt. Utvecklingsmöjligheter hos en 

arbetsgivare är av stor vikt för arbetstagare i dagens samhälle. Vetenskaplig forskning påvisar att 

ledare med erfarenhet om organisationen har bättre förutsättningar att lyckas som ledare. 

 

Nyckelord: Internrekrytering, förstalinjens chef, ledarerfarenhet, LMX.  

 

  



 
 

 

Title: “When you take a step from one campfire, look for other campfires” -Internal recruited 

managers experiences of leading formal colleges. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to look at first-line managers engaged in a new role with 50 percent 

still working in the production and 50 percent working as a manager. The managers have no 

experience of leadership and are internal recruited to the position as a first line manager after a 

reorganization one year ago. The essay took form from nine interviews and the data were 

analyzed using a basic qualitative research. The result shows that the manager experiences of 

internal recruitment are positive. It gives them a deeper understanding of the authority, the work 

tasks and their coworkers. The possibilities of development are an important thing an employer 

should offer the employees. A leader with experience from the organization has better conditions 

to be a successful leader. 

 

Keywords: Internal recruitment, first line manager, leader experience, LMX. 
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1 Introduktion 

Ända sedan Platon och Sokrates tid har ledarskap varit ett hett diskuterat ämne. Det första 

utbildningsinstitutet för ledarskap skapades av Platon och kallades för Akademin (Kouzmin, 

Korac-Kakabadse & Korac-Kakabadse, 2001). Ändlöst många böcker om ledarskap har skrivits 

av kända och okända gurus över hela världen. Men aldrig har ett framgångsrikt ledarskap varit så 

viktigt som det är idag. Det är viktigt för att skapa en framgångsrik organisation men även en 

välfungerande nation (Bolden, 2004). Vad ledarskap är tolkas väldigt subjektivt och det finns 

många uppfattningar om hur ledarskap ska utövas. En del ser ledarskap som något som beror på 

ledarens egenskaper medan andra ser det som en social process som utspelar sig i gruppen 

(Bolden, 2004). De grundläggande delarna av ledarskap består oftast av en ledare, medarbetare 

och relationer dem emellan. I äldre forskning utreds varför en ledare är inflytelserik medan det i 

nyare forskning ligger fokus på hur och varför anhängare är villiga att påverkas av sin ledare 

(Dansereau, Seitz, Chiu, Shaughnessy, & Yammarino, 2013).  

Det kan idag urskiljas en trend där allt fler chefer rekryteras externt (”Ingen lek att fånga,” 

2012). Det finns inte lika stora möjligheter att växa inom ett företag som det gjort tidigare. Ändå 

är utvecklingsmöjligheter hos sin arbetsgivare det som är viktigast i dagens arbetsliv. Allt fler ser 

att vara chef som en utvecklingsmöjlighet som inte behöver vara för alltid utan som ett steg i 

karriären för att senare kunna gå tillbaka till tidigare arbetsuppgifter (”Ingen lek att fånga,” 

2012). Internrekrytering är en typ av utvecklingsmöjlighet för arbetstagare och ger verksamheten 

medarbetare som brinner för sin arbetsgivare. Det krävs att organisationer genomför satsningar 

för att behålla sina chefer och systematiskt arbetar för att utveckla chefer som ledare (”Ingen lek 

att fånga,” 2012). Ett exempel på en organisation som tror starkt på internrekrytering är IKEA 

(King, 1997). De utbildar och tillsätter sina chefstjänster nästan enbart internt och erbjuder många 

utvecklingsvägar inom företaget. De implementerar ett tankesätt där medarbetare, särskilt ledare, 

ska vara självständiga och nyskapande. De har för avsikt att skapa en känsla av samhörighet till 

företaget och på så sätt behålla medarbetarna och främja deras utveckling (King, 1997). 

1.1 Leader member exchange theory (LMX) 

Vertical dyad linkage theory utformades på 70-talet och bytte under 80-talet namn till Leader 

member exchange theory (LMX) vilket är den nuvarande benämningen. LMX-teorin grundades 

av George Graen. Teorin redogör att det finns en unik relation mellan en ledare och varje 

medarbetare (Miner, 2005). Konceptet är att det finns lika många unika relationer som det finns 
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medarbetare i en arbetsgrupp och redogör även för hur ledaren behåller sin position genom att 

skapa utbyten i relationen till medarbetarna. Graens LMX-teori identifierar två typer av 

relationer; low-quality leader-member relations (lågkvalité-relation) och high-quality leader-

member relations (högkvalité-relation) (Miner, 2005). Relationerna gör att ledarens medarbetare 

formas i två grupper; en ingrupp och en utgrupp. Ingruppen har en högkvalitet-relation och tillhör 

ledarens närmaste krets. Ingruppen har större frihet och ansvar och har större insyn i arbetet och 

verksamheten. Det leder till högre produktivitet och högre motivation och arbetstillfredsställelse. 

Miner (2005) beskriver att utgruppen består av medarbetare som tillhör ledarens lågkvalitéts-

relationer och ligger utanför den närmaste kretsen. Utgruppen får färre förmåner och 

uppmärksamhet samt förväntas följa regler striktare än ingruppen. Den unika relationen 

medarbetare och ledare emellan präglas av om medarbetaren tillhör in-eller utgrupp (Miner, 

2005). Hur relationen mellan ledare och medarbetare ser ut leder till konsekvenser i arbetet och i 

organisationen. Bästa tänkbara scenariot är att ledaren har en så stor ingrupp som möjligt, alltså 

många högkvalité-relationer till sina medarbetare (Miner, 2005). I många studier som handlar om 

LMX hävdas att vad som är avgörande för hur relationen mellan olika parter utvecklas beror på 

hur parternas första möte i sina nya roller upplevdes. Men Kangas (2013) menar att utvecklingen 

i relationen i en ny grupp kan bero på hur tidigare möten, innan de nya rollerna, har värderas av 

parterna. Har parterna träffats tidigare har det inverkan på relationen parterna senare kommer att 

ha till varandra (Kangas, 2013). 

1.2 Internt rekryterad ledare 

I en studie av Goodall (2012) klarläggs att organisationen leds bättre av en ledare som har både 

kunskap och praktisk erfarenhet av organisationen. Enligt Goodall (2012) måste även 

ledarskapsegenskaper besittas för att lyckas. En interntillsättning av ledare är mer lyckad än en 

externtillsättning och att vara expertledare är bättre än att vara generalistledare (Goodall, 2012). 

Expertledare fungerar bättre som ledare då de har en djup förståelse för kärnverksamheten i 

organisationen och ju fler år i organisationen desto bättre (Goodall, 2012). De ledare som själva 

utövat den aktivitet de ska leda är säkrare i sin roll på grund av sitt eget utövande (Goodall, Kahn 

& Oswald2011). Goodall och Pogrebna (2012) menar att en ledare med tidigare erfarenhet av 

arbetsuppgifterna de leder är mer initiativtagande, kan ta beslut under tidspress och stress och har 

förutsättningarna för att utforma strategier i organisationen. Det kan även effektivisera ledarens 

beslutsfattande och förmåga att föra god och tydlig kommunikation med sina medarbetare och 
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ledningen (Goodall & Pogrebna, 2012). En internt tillsatt ledare kan bidra med högre kreativitet 

då de kan dela med sig av sin kunskap samt tydligt kommunicera ut organisationens mål och 

behov (Goodall, 2012). Ledare som besitter ledarerfarenhet är signifikant bättre på att utföra ett 

effektivt ledarskap än de utan ledarerfarenhet (Avery, Tonidandel, Griffith & Quiñones, 2003). 

Har en ledare erfarenhet inom samma område som sin arbetsgrupp visar arbetsgruppen hög 

prestation. Ju längre tid som ledaren har lett arbetsgruppen desto högre prestation. Kvaliteten på 

ledarskapet beror inte på vilken nivå ledaren varit verksam på (Avery et al., 2003). Knippen och 

Green (1999) tar upp flera problem som en ny ledare rekryterad ur arbetsgruppen kan råka ut för. 

En risk med att bli ledare för sina tidigare kollegor är att ledaren fortfarande vill agera kompis 

(Knippen & Green, 1999). Den ledande positionen bör medföra att ledaren tar avstånd och 

separerar sociala aktiviteter med arbete i större mån än vad som gjorts tidigare. Det bör finnas en 

tydlig linje för när det är lämpligt att samverka med kollegorna och framförallt när det inte är 

lämpligt. Eftersom ledaren hanterar sina före detta kollegor blir det extra viktigt att behandla dem 

rättvist men bestämt för att vinna deras stöd och respekt. Det är naturligt för den nya ledaren att 

oroa sig över att inte bli accepterad av de tidigare kollegorna (Knippen & Green, 1999). 

Manderscheid och Ardichvili (2008) har kommit fram till att det är viktigt att ledaren har en 

dialog med medarbetarna om deras förväntningar. Det är av betydelse att från början bygga en 

relation till alla medarbetare för att ge en ökad förståelse för varandra. En ledare som lyssnar på 

sina medarbetare leder till medarbetare som lyssnar på sin ledare (Manderscheid & Ardichvili, 

2008). 

1.3 Ny ledare  

Manderscheid och Ardichvili (2008) förklarar förändringsprocessen att tillsätta en ny ledare som 

en trestegsprocess. Första steget är att ”avsluta tidigare föreställningar” och göra sig redo för de 

nya. Det andra steget är ”steget in i det nya” som innebär att ersätta gamla beteenden med nya. 

Det tredje steget är ”den nya början” med ny kunskap och ny syn på övergången (Manderscheid 

& Ardichvili, 2008). Det är viktigt att alla stegen genomförs i kronologisk ordning för en lyckad 

övergång. Det är vanligt att organisationer bara fokuserar på det första steget och inte de två sista 

vilket kan vara en förklaring till att organisationers och individers initiativ till förändringar blir 

långvariga och svårhanterliga (Manderscheid & Ardichvili, 2008).  

Varje gång som det sker en förändring i en hierarki på en arbetsplats så måste det även 

ske en förändring i det sociala umgänget (Manderscheid & Ardichvili, 2008). När en ny ledare 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296301003125
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296301003125
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296301003125
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296301003125
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tillträder en chefsposition krävs det en lyckad övergång och idag krävs det en genomarbetad och 

snabb upplärningsprocess för att överleva övergången med en ny framgångsrik ledare i 

organisationen (Manderscheid & Ardichvili, 2008). Om en organisation har en effektiv 

upplärningsprocess kan stressen reduceras i övergången. Det är viktigt att gruppen och ledaren 

ger feedback till varandra och upprättar en plan över hur nästa steg skall se ut (Manderscheid & 

Ardichvili, 2008). Om krav och förväntningar på tjänsten inte överensstämmer för arbetstagare 

och arbetsgivare finns risken att det blir otydligheter som leder till problem (Ledarna, 2013). För 

en arbetstagare som får en befordran är det inte en självklarhet att uppfattningen på krav eller 

egna förväntningar förändras. Det är viktigt att arbetsgivaren är tydlig i vilka krav och 

förväntningar en ny tjänst kommer att innebära för att en intern tillsättning skall fungera 

(Ledarna, 2013).  

Enligt Manderscheid och Ardichvili (2008) hör ledarskap och kultur ihop. Det är viktigt 

att nya ledare förstår hur kulturen påverkas genom ledarens nya position (Manderscheid & 

Ardichvili, 2008). Då en ledare förstår kulturen på en arbetsplats får ledaren förståelse för vilka 

formella och informella regler som ska följas på arbetsplatsen. Det finns svårigheter att förstå 

kulturen på en arbetsplats men för att underlätta kan den nya ledaren ha en ständig dialog med de 

anställda, speciellt med dem som befunnit sig länge i organisationen, för att få en djupare 

förståelse (Manderscheid & Ardichvili, 2008). 

1.4 Utbildning och coachning 

Nielsen och Daniels (2012) studie utreder om ledare som genomgått utbildning i gruppledning 

lättare klarar av att leda en organisation i förändring. Resultatet visar hur bra en gruppledare 

klarar en större utmaning i arbetet beror på hur öppen personalen är till ledaren, inte bara på hur 

erfaren ledaren är (Nielsen & Daniels, 2012). Ledare som utbildades och fick utföra arbetet i 

praktiken genom att använda sina nya kunskaper och hade en mottaglig arbetsgrupp, rapporterade 

högre välbefinnande än outbildade ledare. Däremot var välbefinnandet lägre hos de ledare som 

fått utbildningen, praktiserat den men inte haft en arbetsgrupp som varit öppna för förändring. 

Klimatet i arbetsgruppen har stor inverkan på ledarens möjligheter att utöva kunskaper (Nielsen 

& Daniels, 2012). Kombarakaran, Yang, Baker och Fernandes (2008) menar att utbildning av 

personal inom ledarskap utfört av externa coacher kan vara ett alternativ för ett lyckat ledarskap. 

Kombarakaran et al. (2008) har genomfört en studie där de lät ledare genomgå en utbildning ledd 

av externa coacher. Det kan ha positiva effekter för både individen och organisationen att låta 
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externa coacher utbilda ledare. Resultatet visade förbättringar inom områden som styrning av 

personal, relation till högre chefer, målsättning och prioriteringar, engagemang, produktivitet och 

kommunikation (Kombarakaran et al., 2008). Coacherna kan bidra med att hjälpa ledare att få en 

högre medvetenhet och bättre uppfattning om sina brister och utvecklingsområden. Det kan 

resultera i ett större engagemang där ledarna inser vikten av sina uttalanden och hur de själva 

reagerar i olika situationer (Kombarakaran et al., 2008). Scamardo och Harnden (2007) för ett 

ytterligare resonemang där organisationer använder sig av coachning och stödgrupper för ledare. 

I en stödgrupp behandlas problem som har med ledarskap att göra. Utmaningar i arbetet så som 

hantering av problem med medarbetare, arbetsmiljö, och hur ledaren utvecklar sina medarbetare 

diskuteras i ett forum där det finns andra med samma dilemman. I en supportgrupp behöver 

ledaren inte känna sig ensam med sina problem. Det finns andra som jobbar med samma 

utmaningar. I längden kan det minska stress och skapa utveckling som ledare (Scamardo & 

Harnden, 2007). 

1.5 En statlig myndighet 

Kontaktorganisationens namn har valts att inte nämnas för säkerhetsställa myndigheten som 

konfidentiellt och sekretess själ. Kontaktorganisationen är en statlig myndighet som har en 

generaldirektör som i sin tur har tre divisionschefer under sig. Nästa led består av fyra 

regionchefer som har ansvar över 3-4 enhetschefer. Varje enhetschef har ett antal funktionschefer 

under sig som är chefsledet närmast produktionen. Att chefsleden ser ut som det gör idag är 

resultatet av en omorganisation som trädde i kraft i april 2013. Omorganisationen innebar bland 

annat att det nya ledet med funktionschefer tillsattes närmast produktionen för att få en närmare 

relation mellan chef och medarbetare. Myndigheten tillsatte 100 funktionschefer varav ungefär 

40 rekryterades internt. De resterande 60 rekryterades externt. De internt tillsatta 

funktionscheferna har alla en bakgrund i en tjänst som innebär att handlägga ärenden i 

myndighetens produktion. Tjänsten som funktionschef innebär att arbeta 50 procent med 

chefsuppgifter och fortfarande arbeta 50 procent i produktionen. Varje funktionschef har en 

grupp med 8-12 medarbetare under sig. De flesta funktionschefer saknar erfarenhet av ledarskap 

(HR-strateg, personlig kommunikation, 7 januari 2014). Målet är att undersökningen ska resultera 

i en djupare förståelse för funktionscheferna hos myndigheten så att de kan arbeta vidare med 

eventuella problem med undersökningens upptäckter som underlag. Arbetet ska även ge kunskap 

inför framtiden för att kunna ge stöd till medarbetare och chefer i liknande situationer i 
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arbetslivet.  

1.6 Syfte 

Syftet har varit att undersöka hur funktionscheferna som rekryterats internt, utan tidigare 

erfarenhet av ledarskap, fungerar i sin anställning på 50 procent chefsuppgifter och 50 procent 

arbete i produktionen. 

1.7 Frågeställningar 

Frågeställningarna som undersökningen utgick ifrån var hur funktionscheferna upplevde det att 

ha blivit internt rekryterade till chefer över sina tidigare arbetskollegor. Hur såg de på sin 

anställning som var delad, 50 procent chefsuppgifter och 50 procent arbete i produktionen? 

Påverkade avsaknaden av tidigare erfarenhet som chef funktionschefernas sätt att leda?  

 

2 Metod 

Syftet med studien var att ta reda på funktionschefernas upplevelser att leda sina före detta 

kollegor samt hur det var att bli chef på en nyskapad tjänst med 50 procent chefsuppgifter och 50 

procent arbete i produktionen. En kvalitativ metod valdes för att genom intervjuer få fram 

individuella tolkningar och erfarenheter (Backman, 2008). Insamling av empiri gjordes samtidigt 

som teorier och begrepp formulerades. Underlag för uppsatsen är tidigare studier och relevant 

litteratur i ämnet.  

2.1 Deltagare och urval 

I samtal med HR-funktionen på myndigheten utformades kriterier för vilka anställda som var 

aktuella för intervju. Kriterierna för intervjupersonerna var att ha en anställning som 

funktionschef med 50 procent chefsuppgifter och 50 procent arbete i produktionen. 

Intervjupersonerna skulle vara internt tillsatta och sakna ledarerfarenhet. Ett bekvämlighetsurval 

användes vilket innebar att intervjupersoner valdes ut efter tillgänglighet och intresse (Merriam, 

2009). Två anställda på HR-funktionen i myndigheten presenterade, på uppdrag av myndighetens 

HR-strateg, fem namn var som stämde in på kriterierna. Intervjupersonerna var funktionschefer 

som HR-funktionen trodde skulle kunna ha tid, men framförallt intresse för en intervju. 

Intervjupersonerna fick ett förberedande mejl med bifogat missivbrev (se bilaga 1) med 

information om studien, vilka vi var som genomförde den, att materialet skulle behandlas 

konfidentiellt, syftet med intervjun samt praktiska detaljer. Därefter bokades intervjupersonerna 
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in, över telefon eller mejl, för en semistrukturerad intervju och informerades om att intervjun 

skulle genomföras över telefon. Materialet till den kvalitativa undersökningen samlades in över 

telefon då intervjupersonerna var utspridda över hela Sverige. Slutligen genomfördes tio 

intervjuer. En av de tio intervjuerna föll bort då intervjupersonen inte var internt rekryterad och 

därför inte relevant för studien. Några av intervjupersonerna hade erfarenhet av ledarskap men 

ansågs ändå relevanta för studien. Uppsatsen avgränsades till att undersöka myndighetens 

funktionschefer. Uppsatsen fokuserade på de internt tillsatta funktionscheferna som tillsattes vid 

omorganisationen i april 2013. Funktionschefer som blev tillsatta externt, medarbetare och 

ledningens perspektiv har inte studerats. 

2.2 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes efter en utformad intervjuguide (se bilaga 1) för semistrukturerade 

intervjuer (Merriam, 2009). Intervjuguiden innehöll en blandning av strukturerade och 

ostrukturerade frågor där de ostrukturerade frågorna gav intervjupersonerna möjlighet att svara 

fritt. Intervjuguidens strukturerade frågor begränsade intervjuerna till det relevanta området och 

utgick från tidigare forskning (Merriam, 2009). Intervjuguidens utgångspunkt hade tre 

huvudteman; tjänstens innehåll, funktionschefernas upplevelser om arbetsrollen samt ledarskap. 

Varje tema hade ett antal frågor som fungerade som stöd under intervjuerna. På bestämd tid 

ringdes intervjupersonerna upp och telefonintervjuerna pågick i 30-40 minuter. Intervjuerna 

genomfördes på funktionschefernas arbetstid. Innan varje intervju påbörjades fick 

intervjupersonerna återigen formell information, att informationen intervjupersonerna lämnade 

var konfidentiell och syftet med uppsatsen. Intervjupersonerna fick även information om att de 

hade rätt att avbryta intervjun om de skulle vilja samt förfrågan om det gick bra att spela in 

intervjun. Alla intervjupersoner tillät att intervjun spelades in. Samtalet utfördes på 

högtalartelefon och spelades in via ljudinspelare på dator. Intervjuerna genomfördes och 

transkriberades under en månads tid. Intervjuerna genomfördes över telefon och vi genomförde 

fem intervjuer var. Uppdelningen av intervjuerna gjordes för att underlätta, skapa förtroende och 

trygghet för intervjupersonerna samt undvika missförstånd. Efter att studien genomförts 

raderades det inspelade och transkriberade materialet. Genom relevant litteratur och forskning i 

ämnet har uppsatsen funnit stöd och motsättningar som format en uppsats i ämnet ledarskap.  

2.3 Dataanalys 

Data insamlad från intervjuerna analyserades genom en grundläggande kvalitativ metod. Det 
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användes en tematisk induktiv analys där intervjuernas innehåll kategoriserades (Merriam, 2009). 

Intervjuerna transkriberades ord för ord och intressanta tankegångar antecknades under intervjun. 

När intervjuerna hade transkriberats påbörjades analysen av materialet. Det transkriberade 

materialet skrevs ut på papper och intressanta delar markerades med överstrykningspenna. Det 

transkriberade materialet lästes och studerades upprepande gånger och reflektioner antecknades i 

marginalen. Från varje intervju formulerades de viktigaste delarna i kortare meningar. Allt 

transkriberat material analyserades enskilt som ett första steg för skapa underlag för en 

gemensam diskussion och analys. I den gemensamma analysen jämfördes och upptäcktes 

samband och mönster som utmynnade i teman. Med hjälp av den grundläggande kvalitativa 

metoden framkom ett resultat och fyra teman utformades. Resultatet utformades genom 

subjektiva tolkningar av intervjupersonernas upplevelser. 

2.4 Forskningsetiska överväganden 

I inledningen av intervjun lästes ett missivbrev (se bilaga 1) upp som gav formell information om 

att det var frivilligt att delta. Intervjupersonerna blev även informerade om att de fick avbryta 

intervjun när som helst och att intervjun spelades in. Intervjupersonerna blev upplysta om att 

materialet skulle komma behandlas konfidentiellt genom att det inspelade materialet och 

transkriberingen raderades efter att uppsatsen färdigställts. I samma syfte har kön och ålder på 

intervjupersonerna inte nämnts.  

 

3 Resultat 

I resultatet av intervjuerna har fyra tydliga huvudteman kunnat urskiljas; En ledare formad inom 

myndigheten, Två befattningar i en, Roller samt Ledarerfarenhet. I resultatet kommer 

intervjupersonerna att benämnas som funktionschefer för att underlätta förståelsen. Enstaka ord i 

citaten har tagits bort för att underlätta läsningen och öka förståelsen för innebörden. Citaten är 

konfidentiella.  

 

I första delen av resultatet redovisas huvudtemat En ledare formad inom myndigheten med tre 

underteman; Relation till medarbetare, Relation till arbetsuppgifter samt Accepterad av 

medarbetarna. 

 



9 
 

3.1 En ledare formad inom myndigheten 

3.1.1 Relation till medarbetare 

Samtliga funktionschefer hade en bakgrund inom myndigheten. Därav fanns det en relation sen 

tidigare till flertalet av medarbetarna som de idag är chef över. En del hade även en relation på 

det privata planet. De som hade en relation utanför arbetet tog avstånd till den vid tillsättningen 

som funktionschef. Alla ansåg att förändringen i relationer varit en naturlig del i steget att bli 

chef. En funktionschef uttrycker det på följande vis; 

 

Ett par gånger per år var vi hemma hos några andra och turades om att ha middag men 

är du chef så sa jag att jag ville avstå det för jag tyckte att det var ett sådant tillfälle där 

man ja, där man skvallrade och snackade jobb och lite så. Så det kanske inte alltid var 

anpassat för en chefs öron så både för min och deras skull var det bättre att avstå. 

 

Den arbetsmässiga relationen ändrades genom att funktionscheferna avstod från att dela med sig 

av tankar och åsikter som de gjort tidigare till sina medarbetare. Funktionscheferna upplevde att 

inte heller medarbetarna delade med sig på samma sätt. En del av funktionscheferna upplevde att 

de bemöttes på annat sätt än tidigare i fikarummet. Även det ansågs vara en naturlig del i att gå 

upp som chef ur arbetsgruppen. ”Det är ju inte bara i min grupp utan det är egentligen på hela 

kontoret så kan man säga att där man tidigare hörde allt skvaller och nu inte hör allt skvaller om 

man säger så.” 

 

 Sen är det ju när man kommer ut i fikarummet att det sänks lite granna. Du som är chef 

kan väl fixa det här, man är alltid chef vad man än gör. (...) Och det är, ja det är okej att 

ta upp diskussioner i alla lägen, spelar ingen roll om man sitter på lunchen så kan det 

komma någon diskussion om någonting fast man tycker att man kanske har rast då men 

det får man ta. 

 

Som nytillsatta funktionschef skapades nya arbetsmässiga relationer till andra chefskollegor i de 

olika leden och funktionscheferna kände samhörighet med dem. Det ansågs vara nödvändigt att 

behöva byta umgänge på arbetet till viss del socialt för att få det att fungera i arbetsgruppen. En 

funktionschef förklarade det på följande sätt; ”När man tar steget från lägerelden så får man söka 

andra lägereldar.” 
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3.1.2 Relation till arbetsuppgifter 

Fördelar som funktionscheferna ansåg fanns med att vara internt rekryterad var att de kunde 

medarbetarnas arbetsuppgifter och områden. På så sätt kunde funktionscheferna ge råd och stöd 

som inte skulle vara möjligt om de inte varit insatta i verksamheten. Flera av funktionscheferna 

kände att det underlättade kommunikationen i arbetsrelaterade frågor. Funktionscheferna kunde 

även se en fördel med att ha förståelse för verksamheten och kunna svara på 

organisationsmässiga frågor.  

 

Jag tror att det är väldigt positivt i den här tjänsten som är en blandad tjänst att vara 

väldigt nära verksamheten och vara internt rekryterad, för jag tror det är en fördel att ha 

kännedom om verksamheten och kunna den. 

 

Vad det betyder för mina medarbetare och vad det betyder för organisationen och det 

förtroendet och att kunna diskutera på det sättet det tror jag inte att jag hade kunnat gjort 

om jag inte var med i produktion. 

 

I och med att funktionscheferna kände till de flesta medarbetarna när de gick upp och blev chefer 

kunde de vid starten av omorganisationen lägga fokus på att hitta ett fungerande arbetssätt i den 

nya gruppen och i organisationen. Det gav även medarbetarna en möjlighet att vänja sig vid den 

nya situationen. Funktionscheferna ansåg det vara en fördel att ha kännedom om sina 

medarbetare och deras kompetens vilket underlättade delegering av arbetsuppgifter.  

 

Jag har ju en trygghet i det där att jag inte behöver sätta mig och resonera med folk; vad 

gör ni egentligen? Utan jag vet vad de gör och jag vet hur lång tid ett moment borde ta så 

jag vet när kraven är rimliga. 

 

För funktionscheferna var det svårt att vara helt ärlig mot medarbetarna då funktionscheferna 

efter tillsättningen representerade arbetsgivaren på ett annat sätt än tidigare. Innan tillsättning 

som funktionschef var funktionscheferna arbetstagare för att efter tillsättningen som 

funktionschef även representera arbetsgivaren. Det upplevdes som en nackdel av 

funktionscheferna att det fanns förutfattade meningar från funktionscheferna på medarbetarna. 

Funktionscheferna upplevde att även medarbetarna hade förutfattade meningar om 

funktionscheferna. ”En av de första frågorna jag stött på var om jag var lojal mot gruppen eller 

mot arbetsgivaren och den skulle jag nog aldrig fått om jag hade kommit utifrån och blivit chef.” 
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Fördelen om man kommer utifrån så hade man ju haft inga förutfattade, eller meningar 

om personalen, då hade man kommit in så hade allt varit oskrivet och alla hade fått börja 

från noll, nu försöker man börja från noll men man har ju ändå en bild, de har en bild av 

mig och jag har en bild av dem sen innan liksom. 

 

 3.1.3 Accepterad av medarbetarna 

Funktionscheferna kände sig accepterade av arbetsgruppen. I vissa grupper hade det varit så 

sedan tillsättningen medan andra behövde mer tid för att rollerna skulle falla på plats. Flera 

funktionschefer nämnde att, innan de sökte tjänsten, gjorde ett noga övervägande om det skulle 

fungera att vara chef över tidigare kollegor. En av funktionscheferna uttryckte att det fanns en oro 

för att inte bli accepterad som chef. Hos de andra funktionscheferna fanns antydan till oro att inte 

accepteras då alla reflekterat över för-och nackdelar med att söka tjänsten. Några funktionschefer 

berättade att de blev rekommenderade av sina kollegor att söka tjänsten då den låg ute och i och 

med det kände en acceptans redan från starten. 

 

Redan när jag sökte tjänsten på kontoret, kändes det ändå som att jag hade stöd redan 

när jag sökte för att ta det här steget, så då kändes det okej. Hade jag inte känt att jag 

hade deras stöd hade jag nog inte velat. 

 

Det var väl en av de stora farhågorna när man sökte jobbet att man skulle bli chef över 

sina kollegor då, så att det var väl det som fick mig att tveka lite men jag tror ändå att 

såhär i efterhand att fördelarna överväger nackdelarna, i alla fall i mitt fall. 

 

I den nästa tema redovisas resultatet från huvudtemat Två befattningar i en med fyra underteman; 

Produktionstid, Anknytningen till tidigare befattning och Det formella ansvaret -en stressfaktor. 

3.2 Två befattningar i en 

 3.2.1 Produktionstid 

De flesta funktionschefer har arbetat mindre än 50 procent i produktionen sen tillsättningen av 

den nya funktionen. Flera av funktionscheferna hade tillsammans med enhetschefen medvetet satt 

ett lägre mål för arbetstid i produktionen tills att rollerna tydliggjorts.  

 

För mig då, är att jag skall producera 20 procent och resten skall jag vara chef (...) för 

det är viktigt att vi får organisationen att fungera och gruppen att fungera och får vi inte 
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det så havererar alltihopa. 

 

Men en del av funktionscheferna arbetade 50 procent i produktionen i dagsläget. Det fanns en 

skillnad i hur funktionscheferna såg på fördelningen av arbetsuppgifterna. Några funktionschefer 

ansåg att de arbetade i produktionen genom att leda sina medarbetare i deras arbete med 

handläggning av ärenden. Andra ansåg att endast då de arbetar med egna ärenden så räknas det 

till tid i produktionen. Hur mycket tid som läggs i produktionen beror även på vilken tid på året 

det är. När det till exempel är lönerevision och medarbetarsamtal läggs mindre tid på egna 

ärenden. ”Jag försöker se till att koncentrerat jobba 50 procent inte halva dagar kanske men, jag 

bestämmer vilka dagar jag skall jobba i produktion och så gör jag det.”  

 

I normala fall så är det i huvudsak medarbetaransvaret som jag lägger min tid och kraft 

på, på medarbetarna. Det blir ju något mer än 50 procent om man säger hur mycket jag 

lägger på medarbetarna och hur mycket tid jag lägger på egna handläggningsärenden. 

Men i det här att finnas för medarbetarna och ha koll på dem och så vidare så gör ju jag 

även delar i deras handläggningsärenden vilket ju gör att jag nästan kommer upp i de 

här 50/50. Det är så jag har valt att jobba med dem. 

 

Alla funktionscheferna såg det som en möjlighet att få arbeta i en tjänst där de fick vara kvar i 

produktionen till 50 procent. Funktionscheferna har fått möjligheten att utvecklas hos sin 

arbetsgivare samtidigt som de inte släppt sina tidigare arbetsuppgifter helt. ”Jag tycker det är 

roligt att få en mer inblick i verksamheten och få en ledande roll och få mer koll på saker och ting 

och kunna vara med och påverka på ett annat sätt.” Det skulle underlätta för funktionscheferna 

om de skulle välja att gå tillbaka till sin tidigare tjänst igen i framtiden.  

 

Nu känns det som att jag har det lättare, om jag skulle välja att inte vara chef längre, att 

det är lättare att gå tillbaka till å vara bara handläggare än om jag hade släppt det helt 

och hållet. Nu kan jag i alla fall ha lite kontakt med handläggare och produktionsbiten. 

Det kan jag se positivt för mig rent personligen. 

 

 3.2.2 Anknytningen till tidigare befattning 

Alla funktionschefer ansåg att det var viktigt att vara med i produktionen och behålla sina 

arbetsuppgifter med att handlägga ärenden för att kunna utvecklas även inom det området och 

lättare samarbeta med sina medarbetare. 
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Jag upplever det som ett nytt chefsled som skall vara nära produktionen, nära 

verksamheten och kunna jobba fram effektiva grupper tillsammans och då ser jag det som 

en självklar del att jag skall vara en del i produktionen. 

 

Jag tycker det är roligt att behålla den kompetensen jag har när det gäller handläggning 

och även den typen av frågor och det gör ju också att man kan vara med och ha förståelse 

för vilka frågor som måste drivas och så som chef och det är ju den kombinationen som 

jag tycker är rolig. 

 

De flesta funktionschefer tog tjänsten just för att den var uppdelad på både chefskap och 

handläggningsarbete. Ingen av funktionscheferna hade valt att söka tjänsten om det var en ren 

chefstjänst. Funktionscheferna antydde att de inte hade någon särskilt chefsvision, det var att 

utvecklas som individ och i organisationen som var det intressanta med tjänsten. ”Jag hade aldrig 

tagit det här jobbet om jag skulle vara chef 100 procent!” 

 

Jag tycker att det är roligt men jag har liksom ingen prestige om jag måste kliva av 

chefskapet för att jag inte fungerar för att jag inte kommer dit jag vill. Så jag kan själv 

kliva tillbaks till min tidigare tjänst, jag har ingen prestige i det. 

 

Funktionscheferna upplevde det som negativt att inte få lägga så mycket tid som förväntat på 

arbetet med egna handläggningsärenden. Flera funktionschefer trodde att mer tid kommer att 

kunna läggas i produktionen i och med att omorganisationen kommer att falla på plats. ”Jag 

önskar att jag hade mer tid till att handlägga egna ärenden. Jag önskade att det var 50/ 50 och inte 

80/20, det hade varit roligare för mig som person.” ”Jag kan tycka att det är lite svårigheter och 

jobbigt att chefskapet och ledarskapet har tagit så lång tid att jag inte får vara med i 

produktionen.” 

 3.2.3 Det formella ansvaret -en stressfaktor 

Under det första året som omorganisationen pågått har fokus legat på att ta hand om 

medarbetarna och forma grupperna och rollerna. Det har varit tydligt att chefskapet skulle gå före 

arbetet i produktionen om så krävdes. Svårigheter som funktionschefer stött på var att då 

chefsrollen tog mycket tid hamnade ärenden på hög och skapade ett dåligt samvete. Flera 

funktionschefer upplevde det formella ansvaret som en stressfaktor då de inte haft en roll som 

chef tidigare.  
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Det enda som är risken det är vissa uppgifter som man inte hinner jobba med eller som 

man inte har något grepp om. Man kan inte kunna alla detaljer om allt som är, jag borde 

kanske kunna mer om allt det formella ansvaret som jag har. Jag kanske skulle behöva 

kunna mer om arbetsmiljö och blabla bla och allt sånt där men jag hinner inte fördjupa 

mig. Men det är ändå jag som måste ha det för jag är närmsta chef.  

 

Jag kan tycka att de har lagt väldigt mycket formellt ansvar på oss liksom fullt 

arbetsmiljöansvar och hela ja, vi har ju allt ansvar utom det ekonomiska ansvaret som 

egentligen även ligger på oss eftersom det är vi som skall följa upp våra medarbetare. 

 

Det fanns funktionschefer i urvalet som tidigare hade varit chefer i andra organisationer och de 

kände sig mer bekväma med det formella ansvaret. Alla funktionschefer var ändå medvetna och 

förstående till att det tar tid att sätta sig in i de formella uppgifterna.  

 

Tredje huvudtemat Roller handlar om funktionschefernas upplevelse om hur deras roll som chef 

har fungerat. Temat tar även upp hur de nya rollerna fungerat i relation till varandra. Temat roller 

har inget undertema. 

3.3 Roller 

Funktionscheferna upplevde att de saknade ramar för att veta vad som förväntades av dem.  

Rollerna upplevdes som otydliga och det gjorde det svårt att veta vilka uppgifter som tillhörde 

vem. Efter omorganisationen skapades flera nya befattningar. Det medförde att det inte bara var 

funktionscheferna som skulle hitta sina nya roller. Funktionscheferna skulle även göra det i 

relation till andra chefer i alla led, som även de jobbade med att hitta sina roller. 

 

Det man skulle behöva göra, mera från myndigheten, är att rollen är lite otydlig och så. 

Eftersom det är ett nytt chefsled så vet jag inte om jag är uppe och tafsar på 

enhetschefens uppgifter och ibland är enhetschefen nere och tafsar på mina, det är 

otydligt var gränsen går. 

 

I samverkan med enhetscheferna har flertalet funktionschefer lagt ner mycket arbete på att 

prioritera chefs-och ledarskapet samt sammanhållningen i gruppen. Arbetsgrupperna är 

nyskapade vilket har inneburit att även medarbetarna skulle hitta sina nya roller och sin plats i 

verksamheten. 
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Det var i början egentligen. Jag hade lite problem med vissa medarbetare för jag 

upplever det som att det tidigare har varit en jargong på myndigheten som faktiskt har 

accepterats av chefer och medarbetare. Man har i princip accepterat ett beteende och kör 

man då på enligt de mönstren år efter år, då är det ju det som gäller. Och när jag då 

kommer och redan efter kort tid ifrågasätter vissa beteenden så ja, är det väl någonting 

som inte var riktigt uppskattat i början. 

 

Samtidigt tyckte funktionscheferna att det var bra att få vara med och forma den nya rollen även 

om gränserna var lite flytande. En del av funktionscheferna tyckte att de inte hade tillräckligt 

mycket befogenheter i relation till ansvarsgraden. 

 

Rollfördelningen är lite otydlig, så det skulle vara bra om det var lite tydligare, sen tycker 

jag om att ha den friheten att jag kan forma den själv. Jag vill absolut vara med i 

processen själv och tycka till och påverka, inte bara beslut uppifrån så att det enda som 

är kvar är att göra och genomföra. 

 

Ett tydligt fjärde huvudtema är Ledarerfarenhet som handlar om hur erfarenhet påverkar 

chefskapet. Här fanns två underteman; Bra ledare oavsett erfarenhet samt Stöd, förtroende och 

trög organisation. 

3.4 Ledarerfarenhet 

 3.4.1 Bra ledare oavsett erfarenhet 

Även om de flesta funktionscheferna inte hade någon erfarenhet av chefskap har flera av 

funktionscheferna agerat som informella ledare, projektledare eller fått erfarenheten i privata 

sammanhang. 

  

Vissa medarbetare har jag jobbat med tidigare och känt att jag har haft någon typ av 

informellt ledarskap och de har haft förtroende för min kompetens och därmed har vi 

även haft förtroende när vi jobbat med ärendena ihop och haft någon slags ledarroll så, 

och det känns bra. 

 

Flertalet av funktionscheferna tror inte att brist på erfarenhet att leda har haft någon inverkan på 

ledarskapet utan snarare på chefskapet med formella uppgifter som tillkommer. Att leda en grupp 

är en annan sak än att vara chef och sitta i lönesamtal och medarbetarsamtal.  
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 3.4.2 Stöd, förtroende och trög organisation 

Funktionscheferna har erbjudits möjlighet till utbildning från myndigheten inom bland annat 

arbetsmiljö, arbetsrätt och utbildning i hur det är att vara ny chef. Det fanns även stöd att hämta 

från HR-funktionen vid personalrelaterade frågor. Funktionscheferna upplevde ett starkt stöd och 

förståelse från enhetscheferna som hade mer kunskap och erfarenhet vilket underlättade i den nya 

rollen som funktionschef. Funktionscheferna kände ett stöd i varandra i de svårigheter 

befattningen kunde medföra. Många funktionschefer hade en tät kontakt med varandra och kunde 

få råd då de utförde liknande uppgifter och mötte liknande utmaningar. ”Jag skulle vilja säga att 

myndigheten rent över lag, för att det är en stor organisation, har ju väldigt mycket, de har ju 

väldigt mycket stödfunktioner, för jag har aldrig känt mig ensam. Det finns stöd att hämta.” Även 

om stödet var stort från enhetscheferna har samarbetet hela vägen upp till divisionschefen 

betydelse för hur det fungerar för funktionscheferna ute på kontoren. Något som genomsyrade 

alla intervjuerna var att organisationen uppfattades som trög, att det tog lång tid att fatta beslut 

och när ett beslut väl fattats så gick det för fort fram istället. Funktionscheferna ansåg att det blev 

svårt att nå fram till medarbetarna på rätt sätt med för lite information till handa. 

Funktionscheferna upplevde att avståndet mellan ledningen och medarbetarna hade ökat i och 

med tillsättningen av funktionscheferna och omorganisationen för ett år sedan. 

 

Sen vet jag ju att många medarbetare och även jag själv upplever att det har blivit ett lite 

större avstånd från medarbetaren och ledningen. Det är många steg som skall passeras 

om man vill genomföra något, påpeka i en förändring och sådär. Då kan informationen 

gallras eller stanna någonstans, det är många steg på vägen. 

 

En av funktionscheferna påpekade att det inte alltid kändes som att det fanns förtroende från 

ledningen vilket gjorde arbetet som funktionschef svårare. Det var svårt att på bästa sätt ta hand 

om sina medarbetare utan förtroende från ledningen. 

 

 Jag skulle önska att man nu skall ha en sådan tjänst, 50 procent ledare eller både 

ledarskap och produktion att man ändå skulle våga lita på att jag är arbetsgivaren, att 

jag är en del av arbetsgivaren, det känner jag inte att de gör och då får inte jag vara med 

och ta del av information som jag upplever att jag skulle behöva ha för att inte bli 

rundningsmärke. 

 

En av funktionscheferna uttryckte en önskan om ett stöd utanför verksamheten. Som ny chef 
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ansågs det svårt att veta om man agerade rätt och arbetet skulle underlättas om det fanns någon 

att bolla tankar och idéer med som är helt oberoende av organisationen Det skulle ge möjlighet 

till att utvärdera arbetet och få stöd i svåra perioder.  

 

Det skulle vara skönt att ha det där oberoende stödet någonstans. Så man kunde liksom, 

de finns ju dagar då jag känner mig ledsam och svag och inte får bekräftelse och jag får 

bara höra hur dålig jag är som chef. Då skulle det vara skönt att finna tilliten hos någon 

(...) och då kan jag känna mig ensam, det skulle jag vilja ha, en chefscoach. 

 

4 Diskussion 

Diskussionen nedan presenterar ett huvudresultat, en resultatdiskussion, en metoddiskussion samt 

förslag till framtida forskning.  

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att ta reda på funktionschefernas upplevelser att leda sina före detta 

kollegor samt hur det var att bli chef på en nyskapad tjänst med 50 procent chefsuppgifter och 50 

procent arbete i produktionen. Sammanfattningsvis visar resultatet att funktionscheferna anser att 

det är positivt att vara internt tillsatt till tjänsten då arbetet i produktionen och samarbetet med 

medarbetarna underlättas av att funktionscheferna är insatta i arbetsuppgifterna. Nackdelen med 

att vara internt tillsatt är att det finns förutfattade meningar från både funktionschefen på 

medarbetarna och medarbetarna på funktionschefen. I och med den tidigare relationen tog 

funktionscheferna det avstånd som krävdes till sociala aktiviteter efter tillsättningen som 

funktionschef. Alla funktionscheferna känner sig accepterade av sin arbetsgrupp, en del redan vid 

tillsättningen och en del hade fått jobba lite mer på relationerna. Hur funktionscheferna upplever 

uppdelningen av arbetsuppgifterna var genomgående för alla funktionschefer. Funktionscheferna 

lägger mindre tid i produktionen och mer tid på chefsuppgifterna. Det finns en önskan från 

samtliga funktionschefer att det skall bli som det var tänkt då funktionscheferna sökte tjänsten, 50 

procent på vardera befattning och inte som det är idag då chefsuppgifterna tar mer tid. Ingen av 

funktionscheferna anser att deras avsaknad på erfarenhet inom ledarskap har påverkat deras sätt 

att leda. Däremot tror flera funktionscheferna att om de hade haft erfarenhet av att vara chef så 

hade det underlättat deras arbete inom chefsuppgifter. Funktionscheferna ansåg att de fick stöd 

från sin arbetsgivare när de tillträdde som funktionschef. En önskan om ett ytterligare stöd som 

chefcoach efterfrågades samtidigt som uppfattningen var att myndigheten erbjuder många olika 

stödfunktioner. Myndigheten som organisation upplevdes trög och en ett visst förtroende från 
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ledningen på funktionscheferna uttrycktes vara bristande. 

4.2 Resultatdiskussion 

Leader member exchange theory (LMX) tar upp att det mellan ledaren och varje medarbetare 

finns en unik relation (Miner, 2005). I och med tillträdet som funktionschef ändrades relationer 

till medarbetarna, både privat och arbetsmässigt. Även om funktionscheferna i dagsläget 

uttrycker att förändringen var en naturlig del, kan det ha varit svårt att gå tillbaka till de känslor 

som fanns där vid tillsättningen för ett år sedan. Innan tillsättningen som funktionschefen krävdes 

inte djupare relationer till alla medarbetare. I enighet med LMX har relationen ändrats till en unik 

relation mellan varje medarbetare och funktionschefen sen omorganisationen (Miner, 2005). 

Funktionschefernas situation med 50 procent chefsuppgifter och 50 procent arbete i produktionen 

kan resultera i att relationen till medarbetarna försvåras då funktionscheferna fortfarande agerar 

medarbetare med arbetsgruppen på halvtid (Knippen & Green, 1999). Funktionscheferna ser 

olika på sin tjänst. En del av funktionscheferna anser att arbetsuppgifterna delas upp och tillhör 

två tjänster. En del anser att båda ansvarsområdena är en del av en tjänst. Vi tror att en befattning 

med arbete 50 procent i produktionen och 50 procent med chefsuppgifter är något som passar 

bättre inom en del organisationer och sämre i andra. Var organisation får göra en individuell 

övervägning om det skulle gå att tillämpa. 

Precis som Knippen och Green (1999) påstår fanns en oro för att inte bli accepterad som 

chef innan tillsättningen som funktionschef. Samtliga funktionschefer gjorde en noggrann 

övervägning redan innan de sökte tjänsten vilket resulterat i att oron inte förverkligades och 

underlättade tillträdet. Funktionscheferna tog det avstånd som den nya befattningen och den nya 

relationen till medarbetarna krävde (Knippen & Green, 1999). Den sociala relationen 

funktionscheferna tidigare hade till medarbetarna har ersatts med en liknande relation till andra 

chefer (Mandersheid & Ardichvili, 2008). Ett år efter omorganisationen fungerar de flesta 

relationerna till medarbetarna och det upplevs inte som ett problem. Funktionscheferna uttrycker 

att de haft dialog med varandra, medarbetare, ledningen och stödfunktioner som HR. Det innebär 

att de har hanterat de nya relationerna, de nya grupperna och företagskulturen på ett 

framgångsrikt sätt (Mandersheid & Ardichvili, 2008). Vid intervjuerna har funktionscheferna inte 

problem med att dela med sig av sina upplevelser och de har insikt i de problem som kan uppstå. 

Myndigheten har ett öppet klimat där svårigheter kan diskuteras uppriktigt. Det är enligt 

Manderscheid & Ardichvili (2008) viktigt att fortsätta arbeta med att utveckla arbetsgruppens 
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dynamik genom kommunikation och dialog om förväntningar och regler trots att organisationen 

är på väg mot ett fungerande arbetssätt. Funktionscheferna upplever att de har stöd i sin 

befattning men det finns önskemål om ett externt stöd. Utbildning utfört av externa coacher kan 

resultera i större engagemang och bättre medvetenhet om utvecklingsområden för ledaren 

(Kombarakan et al., 2008). Ett externt stöd skulle kunna medföra en annan vinkel på arbetssättet. 

En extern coach kan ge ett stöd oberoende av organisationens kultur och ge funktionscheferna en 

bredare kunskap om ledarskap. Nya tankebanor implementeras i organisationen genom externa 

coacher och kan öppna tillfälle för organisationen att utvecklas eller bekräfta en befintlig 

arbetsform (Kombarakan et al., 2008). För att undvika att chefer känner sig ensamma i sina 

utmaningar i arbetet kan en supportgrupp skapas som stöd (Scamardo & Harnden, 2007). Enligt 

Scamardo och Harnden (2007) kan det minska stress hos funktionscheferna och utveckla 

funktionscheferna till bra ledare. 

Funktionscheferna upplevde att förutfattade meningar om medarbetarna och 

lojalitetskonflikter uppstår vid intern rekrytering. Då funktionscheferna var internt rekryterade 

hade alla funktionschefer kopplingar till flera av sina medarbetare innan tillsättning och enligt 

Kangas (2013) påverkas nya roller av tidigare möten. Men det finns fördelar med att 

funktionscheferna kände till sina medarbetare och hade arbetat i myndigheten då de tillträdde 

som chef. Det underlättade kommunikationen i arbetsrelaterade och organisationsmässiga frågor 

(Goodall & Progrebna, 2012). Fördelen är att de känner till normer och oskrivna regler och kan 

fungera som bättre ledare (Goodall, 2012). Funktionschefer med medarbetare i sin arbetsgrupp 

som har en lång anställning i myndigheten har haft svårigheter att forma gruppen. De som arbetat 

länge i myndigheten kan ha svårare att acceptera förändringar. En grupp som inte är öppen för en 

ny ledare försvårar arbetet för ledaren (Nielsen & Daniels, 2012). Då är det extra viktigt att ge 

rikligt med tydlig information och ha en tydlig dialog med medarbetarna (Manderscheid & 

Ardichvili, 2008). Det fanns en önskan från funktionscheferna att vara lojala mot både sin 

arbetsgivare och sina medarbetare. Funktionschefernas erfarenhet i verksamheten och 

arbetsuppgifterna visar på deras vilja att kommunicera tydligt och ska enligt Goodall och 

Progrebna (2012) effektivisera deras beslutsfattande. 

Funktionscheferna kan hjälpa sina medarbetare i deras arbetsuppgifter då de besitter 

kunskap och erfarenhet om arbetsuppgifterna. Det underlättar deras roll som ledare (Goodall, 

2012). Funktionscheferna är experter på handläggning av ärenden och funktionschefernas 
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upplevelser överensstämmer med Goodalls (2012) teori att expertledare är bättre ledare. I 

funktionschefernas fall var Goodalls (2012) teori om internrekrytering tillämpningsbar. Det är 

inte säkert att uppsatsens resultat går att applicera till en tjänst där chefer inte har arbetsuppgifter 

i produktionen. Om funktionschefen hade varit externt rekryterad, med syftet att ha en tjänst som 

chef på heltid med expertis på ledarskap, hade chefen kunnat fokusera på chefsuppgifterna. Att 

vara expert inom ledarskap hade skapat en trygghet i befattningen (Goodall, 2012) och minskat 

stressnivå för det formella ansvaret. Men problemet med en extern chef kan bli att medarbetarna 

inte får det stöd de behöver i produktionen då chefen inte besitter de kunskaperna som krävs 

(Goodall, 2012). Däremot om internt rekryterade funktionschefer får möjligheten att arbeta som 

chef på heltid fungerar stödet i produktionen bättre (Goodall, 2012). Om fokus ligger på 

chefsuppgifterna, tror vi, att funktionscheferna kan utvecklas snabbare i rollen som chef då de 

enbart behöver koncentrera sig på de arbetsuppgifter funktionscheferna inte har erfarenhet av sen 

tidigare. Funktionscheferna på myndigheten hade troligtvis inte tagit den möjligheten då alla 

anser det viktigt att få fortsätta utvecklas i produktionen. Vi ser att en alternativ lösning hade 

kunnat vara att låta de internrekryterade funktionscheferna fokusera på ledarskapet under ett års 

tid för att minska stressen med dubbla befattningar. Sen kan funktionscheferna successivt börja 

arbeta i produktionen. Risken skulle kunna bli att funktionscheferna tappade för mycket 

anknytning till produktionen. Tidsfördelning på arbetsuppgifterna är något som 

funktionscheferna tillsammans med enhetscheferna fått arbeta med under det senaste året då de 

insåg att chefsuppgifterna skulle ta mer tid än 50 procent. Goodall (2012) uttrycker att för att vara 

en bra ledare krävs ledaregenskaper. Det är svårt att veta om funktionscheferna har 

ledaregenskaper. Men att många av funktionscheferna tidigare haft informella ledarroller tyder på 

att de troligen har ledaregenskaper och att ledarskap kommer naturligt för dem.  

 Myndigheten går emot trenden i samhället, att rekrytera externt, genom att göra en 

internrekrytering och satsa på sina anställda (”Ingen lek att fånga,” 2012). 

Utvecklingsmöjligheter i en organisation ett viktigare steg för individen i karriären än att bli chef 

(”Ingen lek att fånga,” 2012). I enighet med vad som framhålls vara viktigt för arbetstagare 

uppskattar funktionscheferna att de fått möjlighet till utveckling av sin arbetsgivare. 

Funktionscheferna uttryckte att de inte känner någon prestige i att vara chef och såg tjänsten som 

en möjlighet till utveckling och att få utökade arbetsuppgifter. Att funktionscheferna inte känner 

prestige kan bero på att de jobbar nära och i produktionen. Steget tillbaka är inte så långt. Men 
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det är värt att belysa att om en funktionschef skulle behöva ta ett kliv ner kanske uppfattningen 

skulle vara en annan. Organisationer behöver systematiskt utveckla och satsa på sina ledare 

(”Ingen lek att fånga,” 2012). Det skapar en känsla av samhörighet till organisationen (King, 

1997). Alla funktionscheferna tog tjänsten för att det innebar att vara chef på 50 procent och 

samtidigt få ha kvar sina arbetsuppgifter i produktionen. Funktionscheferna uttrycker att det 

formella ansvaret med bland annat personalansvar periodvis är en stressfaktor vilket kan bero på 

deras oerfarenhet inom ledarskap (Nielsen & Daniels, 2012). Då funktionschef är en ny 

befattning hos myndigheten har det inte funnits någon föregångare som kunnat lämna över 

arbetsuppgifter på ett naturligt sätt. Funktionscheferna har fått genomgå upplärningen som chef 

samtidigt som befattningen formats. Det kan ha gjort att tillsättningen varit mer tidskrävande i att 

hitta svar när funktionscheferna stött på problem. En välfungerande upplärningsprocessen kan 

minska stressen i övergången med en ny ledare för både ledaren och för medarbetarna 

(Mandersheid & Ardichvili, 2008).  

LMX-teorin förespråkar att en ledare bör ha så många högkvalité-relationer (ingrupp) som 

möjligt till sina medarbetare för att undvika negativa konsekvenser i arbetsgruppen (Miner, 

2005). Med anledning av omorganisationen formades arbetsgrupperna om och nya chefer 

tillsattes vilket resulterat i att alla har behövt hitta sin nya plats i myndigheten. Funktionscheferna 

anser fortfarande att processen pågår då det fortfarande finns oklarheter i roller, ansvar, 

befogenheter och arbetsuppgifter. Oklarheter i rollen som funktionschef kan bero på, liksom 

oerfarenheten inom ledarskap, det faktum att befattningen funktionschef är ny och att det inte 

finns någon tidigare innehavare av tjänsten att ta hjälp av (Mandersheid & Ardichvili, 2008). 

Enhetschefer och andra funktionschefer har därför fått fungera som stöd.  

Efter att funktionscheferna tillsattes har de arbetat mycket med gruppdynamik i den nya 

arbetsgruppen för att få den att fungera. Fokus för funktionscheferna har varit att få ett bra 

samspel medarbetarna emellan i arbetsgruppen och på att hitta sin roll som chef (Scamardo & 

Harnden, 2007). Funktionscheferna tror inte att deras brist på erfarenhet inom ledarskap har haft 

någon större inverkan på deras sätt att leda vilket går emot Averys et al. (2003) studie som menar 

att ledare med ledarerfarenhet utför ett effektivare ledarskap. Men Nielsen och Daniels (2012) 

menar att praktisk erfarenhet inom ledarskap med en accepterande arbetsgrupp visar att ledaren 

får högre välbefinnande än en ledare med avsaknad av ledarskap. Det kan vara förklaringen till 

att det har funnits medarbetare som har haft svårt att vänja sig vid funktionscheferna. 
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Funktionscheferna tror däremot att om de tidigare hade haft en tjänst som chef så hade en de 

formella arbetsuppgifterna underlättats. Efter ett års praktisk erfarenhet inom ledarskap bör det 

idag visas ett högre välmående hos funktionscheferna än vad det gjorde vid starten av 

omorganisationen (Nielsen & Daniels, 2012; Avery et al., 2003). Funktionscheferna upplever att 

myndigheten är trög och att det tar lång tid att fatta beslut. Enligt Manderscheid och Ardichvili 

(2008) kan det bero på att myndigheten inte följer samtliga tre steg i en förändringsprocess; 

avsluta tidigare föreställningen, ta steget in i det nya och acceptera det nya. Risken med att inte 

genomföra alla steg är att det tar längre tid än nödvändigt för en organisation att förvandla 

initiativ till verklig handling (Manderscheid och Ardichvili, 2008).  

Vi tror en sträng uppdelning på 50 procent chefsuppgifter och 50 procent arbete i 

produktionen fungerar inte i praktiken. Att vara chef innebär mer än bara chefsuppgifter, det 

finns ett personalansvar som är konstant. Tjänsten bör inte benämnas med bestämd 

procentuppdelning för arbetsuppgifterna för att minska stressen över att inte hinna med alla 

arbetsuppgifter. Storleken på gruppen har betydelse för tidsplaneringen av arbetsuppgifterna och 

under vissa tider på året, till exempel vid lönerevision, läggs det naturligt mindre tid på 

arbetsuppgifter i produktionen. Att medvetenhetgöra svårigheterna vid tillsättning av en tjänst 

med två befattningar underlättar funktionschefens arbete. Ledarna menar att då kan 

förväntningarna stämma överens med utfallet och resultera i nöjda funktionschefer (Ledarna, 

2013). 

4.3 Metoddiskussion 

Reliabilitet inom kvalitativ forskning innebär att datainsamlingen är tillförlitlig och mäter det 

som avses att mäta (Merriam, 2009). I uppsatsen användes intervjuer som mätmetod. För att ta 

reda på funktionschefernas upplevelser var intervjuer det bästa mätinstrumentet (Merriam, 2009). 

Validitet innebär att data som samlats in är relevant för undersökningen och att den är tillräcklig 

för att uppfylla syftet med uppsatsen (Kylén, 2004). Intervjuguiden som användes anpassades 

efter uppsatsens frågeställningar för att säkerställa att frågeställningen besvarades. Det finns 

mycket forskning på området som går att ansluta till undersökningen, vilket enligt Merriam 

(2009) ökar validiteten. 

 Semistrukturerade intervjuer användes då uppsatsens syfte var att undersöka 

funktionschefernas upplevelser. Semistrukturerade intervjuer gav tillfälle att ställa följdfrågor och 

skapa möjlighet att fördjupa intervjun i intressanta ämnen som dyker upp. Den strukturerade 
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delen av intervjuguiden är information som samlades in från alla intervjupersoner (Merriam, 

2009). Intervjuerna genomfördes på telefon. I en intervju där ett möte sker kan 

intervjupersonernas uttryck och kroppsspråk förmedla upplevelser som inte uppfattas på samma 

sätt i en telefonintervju. Intervjuer över telefon är egentligen inte anpassade till akademiska 

undersökningar då intervjuerna tenderar att bli ytliga (Svenning, 2000). Även om vissa intryck 

kan ha missats upplever vi att telefonintervjuerna har medfört att intervjupersonerna kände sig 

mer bekväma och vågade tala mer öppenhjärtligt. Intervjupersonerna var motiverade att dela med 

sig av upplevelser och var genuint intresserade av att delta i undersökningen. Vogl (2013) har 

utfört en studie som undersökte skillnader i resultatet av telefonintervjuer och intervjuer som 

genomfördes ansikte mot ansikte. Samma deltagare medverkade vid båda intervjutillfällena. 

Studien visade att svaren i intervjuerna skilde sig väldigt lite mellan de olika intervjumetoderna. 

Studien framhåller att vid en telefonintervju är intervjupersonen mer avslappnad och ett 

lättsammare samtal kan föras (Vogl, 2013). De förkunskaper som fanns att tillgå innan 

intervjutillfället kan ha gjort att intervjuerna omedvetet styrdes av förkunskaperna. Följdfrågor 

kan omedvetet ha varit baserade på föreställningar som fanns om intervjupersonernas situationer. 

Något som hade inverkan på resultatet var vår oerfarenhet som intervjuare. Hade vi tidigare utfört 

intervjuer i liknande syfte så hade det underlättat insamlingen av materialet för uppsatsen. Det 

hade underlättat hanteringen av följdfrågor och möjligheten att gå mer på djupet vid 

intervjutillfället. Det hade underlättat utformningen av intervjuguiden då erfarenheten hade givit 

kunskap om standardfrågor som hade kunnat få en inverkan på resultatet. Exempel på frågor 

skulle kunna ha varit hur många år funktionscheferna varit verksamma i organisationen eller 

vilken nivå på erfarenheten att handlägga ärenden arbetsgruppen besatt. 

Urvalet av intervjupersoner gjordes med hjälp av HR-funktionen på myndigheten. Det 

gjordes ett bekvämlighetsutval, vilket innebär att de medverkade i intervjun var de som HR-

funktionen förmodade hade tid och möjlighet att delta (Merriam, 2009). Att de anställda på HR-

funktionen valde ut deltagare kan ha styrt urvalet. I studien gjordes begränsningar för att behålla 

fokus till ämnesvalet och på grund av tidsbrist och praktiska skäl. Intervjuer med samtliga internt 

tillsatta funktionschefer på myndigheten hade ökat validiteten men på grund av begränsade 

förutsättningar så kunde inte det genomföras. Uppsatsen resulterade i tydliga teman vilket betyder 

att funktionschefernas upplevelser liknar varandra och därför anses de intervjuade personerna 

representativa. 
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4.5 Framtida forskning 

Det har gått ett år sen omorganisationen på myndigheten och det har varit ett intensivt år för alla 

parter. Nu har rollerna börjat falla på plats och chefsleden börjar hitta ett sätt arbeta effektivt. Det 

vore intressant att göra en undersökning om ytterligare ett år för att se hur funktionscheferna 

upplever sin roll. Då kan en jämförelse göras om funktionscheferna lägger mer tid i 

produktionen. 

 En ytterligare intressant vinkel hade varit att undersöka hur funktionschefer som är 

anställda externt upplever tjänsten som funktionschef. En jämförelse skulle kunna utföras utifrån 

den här studien. Eventuellt skulle en studie med jämförelser mellan interna och externa 

funktionschefer genomföras med en kvantitativ metod. Det hade varit intressant att mer ingående 

se vilken syn ledningen hade på omorganisationen och vilka anledningar det fanns till upplägget 

och med den informationen göra en jämförelse till hur funktionscheferna upplever det idag. Ett 

medarbetarperspektiv hade kunnat vara ett ytterligare uppsatsämne där fokus hade legat på 

medarbetarnas upplevelser eller jämförelser mellan funktionschefer och medarbetares 

upplevelser. Vi upplever att det finns ett behov av en utökad forskning om hur det är att ha två 

befattningar i en. En möjlig anledning till att det inte finns så mycket forskning är att det är ett 

vanligt fenomen i olika branscher och därför inget som tidigare skapat problem. Till exempel 

inom butiksarbeten och lagerarbeten är det vanligt att ha en arbetsledare som även är med och 

arbetar på golvet.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Missivbrev  

Hej, 

  

Det är Caroline Staxäng/Gunilla Bartholdsson, student vid Högskolan i Gävle som ringer 

angående intervjun som vi har kommit överens om att genomföra. Du har fått lite information 

men jag kommer att inleda kort med att förklara syftet med intervjun. 

  

Jag kommer att ställa frågor kring dina upplevelser som funktionschef efter omorganisationen 

som myndigheten genomförde i april 2013. Jag har en mall som jag utgår ifrån och om jag anser 

att vi avviker för mycket från den så kommer jag att leda oss tillbaka. Det är inte för att vara 

otrevlig utan för att få det bästa av intervjuns delar. Det kommer i huvudsak handla om dina 

upplevelser om din tjänst som innebär 50 procent ledaransvar och 50 procent produktionsansvar. 

  

Uppgifterna är konfidentiella och intervjun är frivillig. Du har rätt att avbryta när du vill. Innan vi 

börjar med intervjun vill jag informera om att jag kommer att spela in intervjun och sen 

transkribera den innan det inspelade materialet raderas för att säkerhetsställa att all information 

kommer med och blir korrekt uppfattad. Går det bra? 

 

Jag kommer även att göra stödanteckningar under intervjun så att du är medveten om att jag 

skriver samtidigt som vi pratar, går även det bra? 

  

Då kör vi igång.  

  

 

 

 

  



 
 

Intervjufrågor 

  

Kan du beskriva din tjänst som den ser ut idag? 

  

Vilka arbetsuppgifter har du? 

                   Har du någon tidigare relation till den arbetsgrupp du är funktionschef över? 

                   Hur disponerar du tiden på de olika arbetsuppgifterna? 

                   Är arbetsbelastningen rimlig i relation till arbetstiden? 

  

Hur upplever du din arbetsroll? 

                   Hur ser du på din roll som chef och samtidigt kollega i arbetsgruppen? 

                   Hur upplever du din roll som chef över en kollega? 

                   Har din roll i gruppen ändrats på det sociala planet i och med att du blev chef? 

Vad har du för uppfattning om hur mottaglig gruppen är att ha dig som 

chef/känner du dig accepterad som chef? 

  

Vad har du för syn på ditt ledarskap? 

                   Har du tidigare erfarenhet av ledarskap? 

Har avsaknaden av erfarenhet/erfarenhet av ledarskap haft någon inverkan på din 

roll som chef? 

                   Har din tidigare erfarenhet/kunskap om organisationen haft någon inverkan på ditt                   

  ledarskap? 

                   Vad har du fått för förberedelser inför din tjänst som funktionschef? 

                   Hur trivs du i din roll som chef? 

                   Upplever du att du får stöd i din roll som funktionschef? 

  

Då börjar vi närma oss slutet, är det något mer som du känner att du skulle vilja tillägga som har 

haft betydelse för dina upplevelser som nytillsatt chef? 

  

Får jag lov till att höra av mig om igen jag känner behov av kompletterande frågor? 


