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Abstract 

In this essay, we want to highlight the problems that middle managers face in the 

company. Middle manager is one of the most significant operators in a company, but 

also one of those most challenged position. Therefore, we want to increase the 

understanding of the problems through making a qualitative study using semi-

structured interviews and making use of the understanding the by using hermeneutic 

as analytical tools. To explain the empirical study we have used two theories - 

requirement, control and support model and the concept of KASAM. As a result, it 

emerged that the meaningfulness of work is an important aspect for the middle 

manager and are reflected in how the middle manager perceives the work load. 
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Abstrakt 

I uppsatsen vill vi belysa den problematik som mellanchefer inom privata företag står 

inför. Mellanchefer är en av de viktigaste aktörerna på företagen men också en av de 

som är högst belastade på arbetet. Därför vill vi öka förståelsen för den problematiken 

genom att utföra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer och använda 

oss av förståelsen genom hermeneutiken som analysverktyg. För att förklara det 

empiriska materialet har vi använt oss av två teorier, krav-, kontroll- och 

stödmodellen samt begreppet KASAM. I resultatet har det framkommit att 

meningsfullhet i arbetet är en viktig aspekt för huruvida mellanchefer uppfattar 

arbetet som alltför påfrestande.   

 

Nyckelord: Mellanchef, utbildning, arbetsbelastning, meningsfullhet, sociologi     



	  

Förord   

Vi vill rikta ett stort tack till de intervjupersoner som har ställt upp i studien och delat 

med sig av sina berättelser. Vi vill också rikta ett stort tack till Boel Larsson och Jette 

Trolle- Schultz Jensen som har bistått oss med råd och stöd genom studieprocessen 

och tack till alla som på något sätt har varit med och stöttat oss.  

 

Madeleine Lundaby och Louise L. Lundberg   

Halmstad augusti 2016 
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1. Inledning 
Samhället har börjat inta en ny samhällsstruktur. Från att tidigare ha varit ett 

industrisamhälle till att övergå till ett postindustriellt samhälle eller ett 

informationssamhälle som det också kan benämnas. Det innebär att samhället idag 

präglas av en snabbt utvecklande teknologi med inriktning på kunskap, 

kommunikation och kreativitet vilket sätter krav på förändring inom företag 

(Drakenberg, 1997, s.7). Förändringar som sker inom företag realiseras av 

mellanchefer. Det sätter krav på mellanchefers förmåga att se till att medarbetarna 

känner meningsfullhet och engagemang i förändringarna samtidigt som mellanchefer 

måste tillfredsställa ledningen (Nyström, 2006, 31 augusti). I förändringsarbete är 

mellanchefer en av de viktigaste aktörerna eftersom de kan påverka chefer som är 

över- samt medarbetare som är underpositionerade dem. Mellanchefer är nyckeln till 

företagens framgång (Tabrizi, 2014, October 27). Ansvaret har dock blivit vagare som 

en effekt av tillplattade organisationer (Offerman, 2005, 26 april). Samtidigt menar 

Waltenberg (2005, 28 maj) att plattare organisationer, där flera led av chefer tagits 

bort, medför kortare beslutsvägar samt bidrar till ekonomiska besparingar för 

företagen. Dessvärre blir den negativa effekten större eftersom mellanchefer får 

mindre stöd i sitt arbete, arbetsbelastningen blir alltför hög och resulterar till mindre 

tid till själva ledarskapet. Att leva upp till de motstridiga kraven och trycket som 

kommer ovanifrån och underifrån kan leda till stress och utbrändhet. Faktum är att 

Zenger & Folkman (2014, november 24) menar att mellanchefer är de som är mest 

missnöjda inom företagen eftersom de saknar tillräckligt med stöd, saknar mening i 

det arbete de utgör, de saknar mål, känner sig utarbetade samt att de anser att företaget 

fattar felaktiga beslut och verkar ineffektivt.  

 Det visar på att samhällsförändringen påverkar företagen, vilket i sin tur påverkar 

mellanchefer i sitt arbete. Det finns en relation mellan samhället och mellanchefer, 

där företagen kan inverka på om det blir en negativ eller en positiv påverkan på 

mellanchefer i sitt arbete. Intressant är att undersöka och därmed få en förståelse för 

hur mellanchefer uppfattar sitt arbete.    
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2. Syfte och frågeställning 
Mellanchefer leds av överordnade och ska förmedla företagens gemensamma mål och 

beslut samt förmå underordnade att arbeta mot dem. Studien syftar till att undersöka 

hur mellanchefen inom privata företag uppfattar sitt arbete.   

Frågeställning 

Hur uppfattar mellanchefen, på den privata marknaden, sitt arbete? 

För att besvara vår huvudfråga har vi följdfrågor.  

Hur hanterar mellanchefen sin arbetsbelastning? 

Hur motiverar mellanchefen sig i sitt arbete? 

Hur utvecklas mellanchefen i sitt arbete? 

3. Bakgrund och tidigare forskning 
Avsnittet redogör först för bakgrunden till den här studien utifrån litteratur och 

tidigare forskning och belyser den kontext mellanchefer befinner sig i. Vidare 

presenteras under rubriken tidigare forskning fem tidigare studier som delas upp i två 

teman, vilka är mellanchefers ansvar och mellanchefers motivation. De syftar till att 

förstås relaterat till hur mellanchefer uppfattar sitt arbete genom ansvarsområden samt 

hur hen motiverar sig i arbetet. Hela avsnittet bidrar till vår förförståelse för 

fenomenet mellanchef.    

3.1 Bakgrund 
Jay J. Caughron och Michael D. Mumford (2012) menar att den som följer och 

samtidigt leder beskrivs vanligtvis som mellanchef. Mellanchefer rapporterar till sin 

närmsta chef samtidigt som de är ansvariga att leda de anställda på lägre nivå för att 

uppnå organisationens mål. Drakenberg (1997, s.8) skriver att 1990-talets krav på 

effektivitet, produktivitet och decentralisering har bidragit till att mellanchefers roll 

gått från att vara ledningens redskap till verksamhetens motor. Författaren menar att 

mellanchefspositionen sällan berörs i forskning och ledarskapsteorier, men är nog så 

intressant på grund av att den är en flexibel konstruktion. Jay J. Caughron och 

Michael D. Mumford (2012) menar att mellanchefer kan utöva inflytande såväl uppåt 

som nedåt i hierarkin. Samtidigt som de arbetar för att genomföra den övre ledningens 
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strategier ansvarar mellanchefer för de behov hens medarbetare har. De påverkar även 

den organisatoriska framgången genom att göra organisatoriska händelser begripliga 

för både över och underordnade. Således kan företaget anpassa sig till snabba 

händelser. Vidare menar Drakenberg (1997, s.39-42) att för en mellanchef gäller även 

administrativa arbetsuppgifter, som kan kräva utbildning på högskolenivå. Bristande 

kunskaper i detta orsakar tyvärr ett stort slitage på mellanchefer och utbildning 

investeras det mycket lite i. Karlsson, Jan Ch. (2008, s.9-15) menar att människan 

behöver värdighet och autonomi i arbetet vilket är avgörande för att arbetet ska 

upplevas som meningsfullt och tillfredställande. 

3.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning består av fem vetenskapliga studier som redovisas under två 

teman, vilka är mellanchefers ansvar och mellanchefers motivation. Mellanchefers 

ansvar belyser de olika ansvarsområden som en mellanchef har i sitt arbete medan 

mellanchefers motivation belyser mer hur en mellanchef motiveras i arbetet. 

3.2.1 Mellanchefers ansvar 
Robyn, T & Linstead, A. (2002) visar i artikeln ”Losing the plot? Middle Managers 

and identity” på att mellanchefers identitet är viktig på arbetsplatsen. Mellanchefer i 

studien upplever att deras identitet är instabil, osäker och otydlig vilket kan förstås 

som orsaker till varför de upplever att de har förlorat sin plats inom organisationen. 

Den mellanposition och den otydlighet som mellanchefer befinner sig i gör det svårt 

för dem att hålla sig till en identitet. Den upplevda otydligheten över sin identitet 

beror på den förändring som skett genom nedskärningar och omstruktureringar inom 

företaget. De menar att mellanchefer börjar få ett större ansvar på en mer strategisk 

nivå. Vidare visar Sharma Garima och Good Darren (2013) i studien ” The work of 

middle managers: sensegiving for creating positive social change” att mellanchefers 

arbete beskrivs som meningsskapande och meningsgivande. Det är mellanchefer som 

skapar mening för sig själv och för andra inom och utom organisationen genom att se 

till företagens sociala ansvar, att bidra till samhället både lokalt och globalt. Genom 

att företagen tar socialt ansvar så skapar det mening för både anställda på företaget 

och för människor som stödjer företaget. En mellanchef har till ansvar att se till 

företagens sociala ansvar samtidigt som mellanchefen måste ta ansvar för företagets 

mål, det vill säga att generera vinst. Att ta socialt ansvar bidrar till en bättre 

arbetsmiljö eftersom det skapar mening för företaget samt mening för de som jobbar 
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inom företaget och för mellanchefer. Mellanchefer måste balansera de motsägande 

ansvaren för att företaget inte ska påverkas negativt. Därför är det viktigt att 

mellanchefen inte endast ser till det sociala ansvaret eftersom det påverkar företagens 

ekonomi samtidigt som de inte endast får se till vinster eftersom det sociala ansvaret 

kan leda till att endast bli symboliskt och irrelevant. Det sociala ansvaret är av stor 

vikt för företag eftersom det gynnar alla aktörer både externt och internt. 

Att vara mellanchef och att se till att medarbetare levererar mot företagens mål kräver 

att mellanchefen kan leda gruppen. Paglis & Green (2002) beskriver i studien 

”Leadership self-efficacy and managers' motivation for leading change” att ledare är 

de som verkar som agenter för förändring inom organisationer. De diagnostiserar sitt 

arbete, gruppens styrkor, brister och möjligheter och förstår vilka förändringar som 

krävs för att företaget ska överleva och utvecklas. Ledare motiverar andra till att 

engagera sig i dessa förändringar, samtidigt som de hjälper dem att övervinna hindren 

på vägen. Således, har författarna för denna studie utvecklat en definition av 

ledarskap som specifikt avser chefernas drivande förändring och ständig förbättring i 

arbetet: Att leda är en process för att bedöma var arbetsgruppens befinner sig i nuet, 

var den måste vara i framtiden och att formulera en strategi för att komma dit. 

Ledarskapet innebär också att genomföra förändringar genom att utveckla en bas av 

inflytande med anhängare, motivera dem att engagera sig och arbeta hårt för att uppnå 

förändrings mål och arbeta med dem för att övervinna hinder vid förändring. 

Yulan Han, Min Wang & Linping Dongs (2014) studie ”Role conflict and the 

buffering effect of proactive personality among middle managers” visar hur 

rollkonflikter beskrivs av mellanchefer samt hur deras arbetsrelaterade 

tillfredsställelse kan se ut. Författarna menar att rollkonflikter är typiskt för 

mellanchefer, då de bland annat ska bemöta och synkronisera olikartade förväntningar 

från kunder, ledning, medarbetare och inte minst förhålla sig till statens lagar och 

regler som innefattar arbetsmiljö. Vidare har de studerat mellanchefer och deras 

rollkonflikt mellan arbetstillfredsställelse. Författarna fann att rollkonflikten inte 

behövde påverka den arbetsrelaterade tillfredsställelsen beroende på individens 

personlighet. De mellanchefer med en mer förutseende personlighet, hade förmågan 

att hantera och dämpa rollkonflikten, vilket ledde till att tillfredsställelsen inte 

påverkades. För mellanchefer med en mindre förutseende personlighet minskade 

tillfredsställelsen. 
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3.2.2 Mellanchefers motivation 
Paglis & Green (2002) menar att synen på själveffektivitet är en viktig källa för 

chefers motivation i arbetet. De definierar ledarskapets själveffektivitet som en 

konstruktion och utveckling av tre dimensioner som är individens riktning-inställning, 

att vinna engagerade anhängare samt att övervinna hinder vid förändring. 

Själveffektiviteten antas också påverka bedömningar av sin egen förmåga, där ansvar 

och krisuppfattningar fungerar som drivkrafter i förhållandet mellan själveffektivitet 

och ledarskapet. Ledarskapet är en uppskattning av prestation, genom att bemästra de 

beteenden som krävs för att producera det önskade resultatet. Själveffektiviteten 

påverkar initiering, intensitet och ihållande beteende. Människor väljer att engagera 

sig i aktiviteter som de bedömer sig kunna hantera. Deras övertygelse om effektivitet 

påverkar hur mycket arbete de ägnar åt uppgiften och hur mycket hinder de 

bemästrar. Chefer som positivt bedömer sin förmåga att leda vid förändring, förväntas 

ses av andra på arbetsplatsen som en chef som sätter igång förändringsarbete och 

uthålligt förverkligar målen även vid svårigheter. 

Vidare visar Sharma Garima & Good Darren (2013) att mellanchefen är den aktör 

som skapar mening och ger mening för alla aktörer såväl externt som internt på 

företaget genom att se till att företaget upprätthåller en balans mellan att ta socialt 

ansvar samtidigt som hen ser till att företaget generar vinster. Det sociala ansvaret 

påverkar företaget i form av att personalen, företagen och kunder som har koppling 

till företaget känner meningsfullhet i att verka inom samt stödja företaget. Jay J. 

Caughron och Michael D. Mumford (2012) visar i studien "Embedded leadership: 

How do a leader's superiors impact middle-management performance?" vilken 

påverkan mellanchefers överordnade har på mellanchefers prestation. Mellanchefen är 

med i det dagliga arbetet, en i laget som hanterar med- och motgångar tillsammans 

med medarbetare samtidigt som de är i samförstånd med sina chefer eller sin ledning 

på högre nivå. Studien visar att chefer kan påverka mellanchefers självförtroende, 

huruvida de är delaktiga i ledarskapet samt i vilken mån de medverkar till att utveckla 

en sammanhållning och förståelse för situationen mellan över- och underordnade. De 

menar att chefer påverkade mellanchefer på ett komplext sätt. När chefer tydliggjorde 

få personliga konsekvenser medverkade mellanchefer i större utsträckning till att 

bidra till personalens sammanhållning och förståelse. Skulle organisationen drabbas 

av konsekvenser, som mindre nöjda kunder eller låg produktivitet, var mellanchefer 
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mer närvarande i ledarskapet. Resultaten för deltagarnas självförtroende var 

komplicerat, men tyder på att en överordnad kan främja eller hindra mellanchefers 

självförtroende i en mängd olika situationer. 

3.3 Sammanfattning 
Bakgrunden visar den kontext mellanchefer befinner sig i. En mellanchef befinner sig 

i en mellanposition och ska förverkliga ledningens strategier samtidigt som hen ska 

göra det begripligt för medarbetare. I denna klämposition ska en mellanchef kunna 

motivera sig till att göra ett gott arbete och samtidigt behålla hälsan. Temat 

“mellanchefers ansvar” visar på de olika arbetsområden som en mellanchef är 

ansvarig för. Det visar på att ansvaret är brett och otydligt. De ska se till att företagets 

arbete är både meningsskapande och meningsgivande för alla som verkar inom 

företaget samtidigt som de ska bemöta och synkronisera olikartade förväntningar 

mellan kunder, ledning och medarbetare. Vidare lyfter vi fram temat “mellanchefens 

motivation” som belyser vad som motiverar mellanchefer i sitt arbete. Mellanchefer 

skapar mening för sig själv, för andra som är verksamma inom företaget och ger sig 

endast in utmaningar som de anser sig kunna hantera. Det visar också att 

mellanchefers prestation beror på hur engagerad och stöttande hens chef är i arbetet.   

Bakgrund och tidigare forskning bidrar till vår förförståelse över mellanchefers arbete 

och utifrån den tidigare forskningen har vi antagit vissa grundantaganden till studien. 

Det ger oss en bild av breda otydliga arbetsuppgifter där det kan krävas motivation för 

att uppnå resultat. Då syftet är att få en förståelse för hur mellanchefer uppfattar sitt 

arbete har vi tematiserat tidigare forskning utifrån deras ansvar och hur de motiverar 

sig i sitt arbete. Den tidigare forskningen bidrar till intervjufrågorna som leder fram 

till studiens resultat. Vidare knyter det an till analysen, då vi jämför tidigare forskning 

med den studie som vi utför.  

4. Teoretisk referensram 
Avsnittet redogör för de teorier som har valts utifrån det empiriska materialet som har 

framkommit i studien. Teorierna kommer att användas i analysen och bidrar till att 

öka förståelsen genom att förklara intervjupersonernas uppfattning av sitt arbete. Två 

teorier har valts vilka är Karaseks & Theorells krav-, kontroll- och stödmodell samt 

Antonovskys KASAM begrepp.  
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4.1 Krav kontroll och stöd modellen 
Karasek & Theorell (1990, s.1-2) skriver att stress i arbetet har ökat i Sverige. De 

antyder att en organisatorisk förändring kan minska den jobbrelaterande stressen. Det 

handlar om att uppmärksamma de psykologiska och de sociala aspekterna inom 

organisationen. Därför har författarna utvecklat en modell över den psykologiska 

arbetsmiljön som uppmärksammar beteendet relaterat till stress och produktivitet. 

Karaseks & Theorells (1990, s.31-33) modell beskriver olika kategorier av arbete och 

bestod från början av faktorerna krav och kontroll. Låg respektive hög arbetskontroll 

kombinerat med låga respektive höga arbetskrav utgör fyra olika kategorier av arbeten 

så som aktiva, passiva, högstress- samt lågstress-arbeten. Där sambandet mellan höga 

respektive låga arbetskrav och hög respektive låg kontroll kombinerat med de fyra 

olika arbetstyperna visar på stress- respektive aktivitets-nivåer. Huruvida det kan 

förekomma risk för stress och ohälsa samt hur utvecklande och stimulerande arbetet 

är, kan förutsägas med hjälp av denna modell. Karasek & Theorell (1990, s.68-69) 

menar att en av de viktigaste faktorerna i arbetet är de sociala relationerna, det har 

påverkan både på hälsan och individens beteende. Därför har krav- och 

kontrollmodellen byggts på med socialt stöd.   

Karasek & Theorell (1990, s.63 -65) menar att arbetskrav, som tidsåtgång eller 

arbetsmängd, behövs för att arbetaren ska ha möjlighet att utföra sitt arbete. Där 

omfånget av arbetskraven har betydelse för individens hälsa. De olika kraven kan vara 

fysiska som kräver en ansträngning i form av kroppsligt arbete, farlig utrustning, 

luftföroreningar eller andra former av risker, men även en psykisk ansträngning. De 

psykologiska kraven kan vara hög arbetsbelastning, att tiden inte räcker till eller 

monotona arbetsuppgifter.  

Karasek & Theorell (1990, s.9 ff) lyfter fram att kontroll är viktigt för att en individ 

inte ska uppleva arbetsrelaterad stress som alltför påfrestande. Kontroll avser om 

individer anser sig ha färdigheter och resurser till att möta företagens krav med 

möjlighet att besluta om och påverka arbetssituationen. Både kontroll att planera sin 

egen arbetstid men även företaget i sin helhet. Karasek & Theorell (1990, s.59 ff) 

menar att individens förutsättningar och möjligheter att fatta beslut stärker varandra 

och ger känslan av kontroll på arbetsplatsen. Kraven leder till ökad stress men kan 

även stimulera till inlärning. Kraven påverkar individen beroende på den kontroll 
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individen infinner sig i. Med kontroll över arbetet minskar stressen samtidigt som den 

leder till ökat lärande. Upplevs kraven som högre än graden av kontroll upplevs en 

känsla av otillräcklighet.  

Aktiva, passiva, högstress- och lågstressarbeten skapas av en kombination av hög/låg 

och krav/kontroll, som är kopplat till olika stressnivåer. 

Karasek & Theorell (1990, s.35) menar att i aktiva arbeten är psykologiska 

arbetskraven är höga men även egenkontrollen. Arbetet upplevs överkomligt, som 

stimulerande och utvecklande, där arbetaren får möjlighet att använda sig av sina 

förmågor och fatta självständiga beslut som påverkar arbetet. Det leder till 

arbetstillfredsställelse. 

Karasek & Theorell (1990, s.37-39) beskriver passiva arbeten som de arbeten där 

både kontrollen och kraven är låga. Få krav, utan utmaningar och liten handlingsfrihet 

är stressande och kan leda till att motivationen falnar och tillbakagång i tidigare 

inlärda förmågor. Något som tenderar att göra individen mindre aktiv även på fritiden. 

Karasek & Theorell (1990, s.36) skriver att när kontrollen är hög men med låga krav 

är kännetecken för lågstressarbeten.  Med få krav och stor möjlighet att påverka och 

besluta över sin arbetssituation riskerar arbetaren i mindre utsträckning att påfrestas 

eller drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Arbetet kan dock upplevas som 

otillfredsställande med få utmaningar.  

Karasek & Theorell (1990, s.33-34) förklarar att högstressarbeten är de med höga 

krav och låg kontroll. Arbete med många utmaningar men med begränsad 

handlingsfrihet att besluta eller påverka situationen.  Denna grupp av arbetare är de 

som löper störst risk att drabbas av psykiska påfrestningar och kan leda till stress, 

utmattning och depression. Något som kan dämpas med ökad handlingsfrihet och 

socialt stöd i form av fikaraster, rökpauser eller andra sociala aktiviteter. 

Karasek & Theorell (1990, s.69) menar att det finns ett samband mellan chefens stöd 

och arbetarens hälsa. Det sociala stödet kan även komma från kollegor och påverkar 

produktiviteten i arbetet. Den sociala interaktionen och relationen med chefen är 

viktig för stressfaktorn. Där en sympatisk chef och låga psykiska påfrestningar ger en 

god arbetstillfredsställelse och minskar risken för att hamna i depression. Karasek & 

Theorell (1990, s.9 ff.) beskriver vikten av att arbetarna får använda sig av sina 
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färdigheter samt fås möjligheten till att utveckla dem, vilket leder till ökad 

produktivitet. Det visar sig att jobb med lägre möjlighet för arbetarna att ta egna 

beslut och välja vilken färdighet som ska användas för besluten är slöseri med 

arbetarens resurser. I arbeten där möjligheten till användning av egna färdigheter är 

större, kombinerat med högre krav, bidrog till ny utveckling och kunskap eftersom de 

blev tvungna att gå utanför deras kunskapsområde. Låg kontroll i arbetet tillsammans 

med höga krav är kopplad till låg produktivitet och ökad stress. Författarna menar att 

om jobben omformas så att utrymmet för att ta egna beslut ökar genom att ta ansvar 

genom delaktighet i att fatta beslut så skulle de höga kraven istället ses som en 

utmaning. Det skulle leda till en ökad lärdom och ökad motivation samt ett mer 

effektivt framträdande och minskat sjukdom som uppkommer genom stress. De 

menar också att ett arbete som omformas och blir mer tillfredställande ökar 

produktiviteten. 

4.2 KASAM 
Antonovsky (2005, s.15-17) är medicinsk sociolog och studerar varför vissa personer 

förblir friska även om de genomgått liknande påfrestning som andra som istället har 

blivit sjuka. Han benämner det synsättet för salutogenes. Han menar att de människor 

som behåller god hälsa har en annan motståndskraft vilket grundar sig på att 

människor har olika arv i olika miljöer. Alltså en människa som utsätts för någon 

form av påfrestning kommer att påverkas, om det innebär sjukdom eller någon annan 

effekt av påfrestningen beror på deras motståndskraft som han benämner för GMR. 

GMR står för generella motståndsresurser och kan exempelvis vara socialt stöd eller 

stabilitet. Vidare ville han förstå hur något kan fungera som GMR och utvecklade 

därför begreppet KASAM, en känsla av sammanhang. Genom att utsättas för de 

faktorer som utger stress och således hantera situationerna med hjälp av människans 

GMR så utvecklas en stark känsla av sammanhang. Vilket innebär en stark tillit till 

sitt inre och en tillit till att varje yttre påfrestning kommer att gå så bra som det går att 

förvänta sig. Det påverkas beroende på i vilken utsträckning livet anses vara 

förutsägbart. Livet blir sammanhängande om den görs begriplig, hanterlig och 

meningsfull.   

Antonovskys (2005, s.42-49) begrepp KASAM delas in i tre komponenter vilka är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det går att få hög och låg KASAM, 

ligger man högt på alla värde så har man högt KASAM och vice versa. Genom att 
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förstå och ha förmåga att inte bli överraskad av livets händelser så får individen en 

känsla av att de är hanterbara och begripliga och har därmed ett högt värde och har 

högt KASAM. Motsatt är olyckskorparna som uppfattar allt negativt och tror att 

oturen förföljer dem. Dessa individer har ett låg värde och lågt KASAM. 

Begriplighet innebär i vilken utsträckning man upplever inre och yttre påverkande 

faktorer som logiskt gripbara, sammanhängande, tydliga och strukturerade. Har en 

människa en hög känsla av begriplighet så kommer de att förvänta sig att de 

påverkande faktorerna är förutsägbara eller att det går att ordna och förklara. En 

människa som kan bedöma verkligheten och förstå varför även när det oväntade 

inträffar och förhålla sig till detta bibehåller i högre grad hälsan. 

Den andra komponenten är hanterbarhet och innebär i vilken utsträckning en 

människa anser sig ha resurser till att möta de påverkande faktorerna. Jämförbart med 

kontroll, egenmakt och möjlighet att styra över sin egen situation med hjälp av stöd 

från en annan människa. Har en människa en hög känsla av hanterbarhet så kommer 

de påverkande faktorerna inte att upplevas som en omöjlighet. Vid låg känsla av 

hanterbarhet upplever individen sig som ett offer. De som upplever uppgiften eller 

livet som hanterbart har större möjlighet att stå emot ohälsa. 

Den tredje komponenten är meningsfullhet och betraktas som KASAM:s 

motivationskomponent. Meningsfullhet relaterar till i vilken utsträckning människan 

känner att livet har en känslomässig innebörd. Att motgångar och krav som ställs på 

människan är värd att investera sin energi, sitt engagemang och sin självuppoffring. 

En människa söker mening i de påverkande faktorerna. En arbetsuppgift kan antingen 

upplevas betungande eller som en spännande utmaning.  Människan kan må bra i de 

mindre önskvärda uppgifterna, genom att hitta en mening som utgör en känslomässig 

grund att stå på. 

4.3 Teoriernas förhållningssätt 
Krav-, kontroll- och stödmodellen förklarar hur individens omgivning faktiskt ser ut. 

Om arbetet är stressrelaterat eller ger arbetstillfredsställelse. Förklaring som kan 

tänkas saknas i Karaseks & Theorells teori är att det finns individer som utsätts 

för arbetsrelaterad stress, men som ändå klarar sig ifrån att hamna i depression. 

KASAM:s begrepp beskriver således individernas personlighetsdrag. Beroende på hur 

individen uppfattar sin omgivning, förklarar varför vissa personer har förmåga att 
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hantera olika situationer mer hälsofrämjande än andra. På så vis kompletterar 

teorierna varandra och ger en djupare förståelse till hur mellanchefen uppfattar sitt 

arbete. 

5. Metod 
I det här avsnittet kommer vi att lyfta fram hur vi har valt att gå tillväga för att samla 

in det empiriska materialet, hur vi kommer att analysera samt vilka resonemang som 

har förts under processens gång och som har haft inflytande på de val vi gjort. Då vi 

avser att studera mellanchefers uppfattningar över sitt arbete så påverkar det vårt val 

av metod och analysmetod. 

5.1 Kvalitativ metod 
Vi har valt att utföra en kvalitativ studie för att kunna utveckla en förståelse för hur 

mellanchefer uppfattar sitt arbete. Alvesson & Sköldberg, (2008, s.17) skriver att för 

att uppnå detta krävs ett tätt förhållande till det som studeras där forskaren kan vara 

flexibel och fånga intervjupersoners reaktioner. Att arbeta med metoden kräver att 

forskaren tar hänsyn till och fokuserar öppet på empirin som kan tolkas på flera olika 

sätt vilket kan påverka studiens pålitlighet. Det finns inga rena fakta då det handlar 

om en tolkningsprocess. Vidare beskriver Watt Boolsen (2007, s.26) att en kvalitativ 

metod kännetecknas av en induktiv forskningsprocess vilket innebär att studiens 

teorier utvecklas utifrån den insamlade empirin. Denscombe (2009, s.232-235) skriver 

att en lämplig metod för att få insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter är att utföra intervjuer. Semistrukturerade intervjuer används i studien där 

vi har en färdig struktur på ämnen som ska besvaras. Som intervjuare är vi inställda 

på att vara flexibla under intervjuutförandet. Den som intervjuas ska kunna tala 

utförligt om de ämnen som behandlas samt utveckla sina idéer kring det. Frågornas 

ordningsföljd kan ändras eller spontana följdfrågor kan därmed ställas. 

5.2 Hermeneutik 
Vi har valt att förhålla oss till en kvalitativ studie utifrån en hermeneutisk inriktning. 

Lundin (2008, s.85-113) menar att inom hermeneutiken är fokus på subjektet, 

samspelet människor emellan och forskarens egen förförståelse. Alvesson & 

Sköldberg (2008, s.17) menar att det krävs ett tätt förhållande till det som studeras där 

forskaren kan vara flexibel och fånga intervjupersoners reaktioner. Enligt Alvesson & 

Sköldberg (2008, s.191-213) så vill forskaren med ett hermeneutiskt tillämpande söka 
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en djupare förståelse för intervjupersonens beskrivning. För att tolka så behöver 

forskaren få empati för den som studeras vilket innebär att tänka sig in i den talandes 

situation. Det medför en ökad förståelse för det intervjupersonen lyfter fram. Empati i 

kombination med forskarens tidigare kunskap kan leda till större förståelse för 

intervjupersoners beskrivning än vad intervjupersonerna själv har. 

Lundin (2008, s.85-113) skriver att hermeneutiken förknippas med en cirkeltanke, där 

delarna endast kan förstås utifrån helheten och helheten kan förstås utifrån delarna. 

Vidare beskriver Watt Boolsen (2007, s.32) att delmoment som språk, trosuppfattning 

och individuella erfarenheter måste förstås och tolkas för att nå en samlad kunskap. 

Lundin (2008, s.85-113) menar att människan har en förmåga att skapa mening och 

att tolka, vilket skapar hens livsvärld. Som forskare i den här studien är vi källan till 

både insikt och feltolkning eftersom vi är knutna till vår egen förförståelse och till 

intervjupersonens egen tolkning. Vi vill att intervjupersonerna ska öppna sig och tala 

fritt kring deras uppfattning av sitt arbete. Med ett öppet och nyfiket förhållningssätt 

försöker vi förstå vad olika företeelser kan betyda för intervjupersonerna som 

medverkar i studien. 

Alvesson & Sköldberg (2008, s.530) menar att resultatet baseras på de deltagande 

människorna och kontexten vid det exakta tillfället vilket påverkar tillförlitligheten 

eftersom forskare präglar empirin med deras egen förförståelse, varje tolkning är 

subjektiv och historisk. Ett förgånget skeende som gör att resultatet inte går att 

upprepa. Som forskare är vi medvetna om att det är ett problem och därför försöker vi 

förhålla oss objektiva samtidigt som vi tar del av det intervjupersonerna berättar.   

5.3 Förförståelse 
Enligt Sjöberg (2008, s.27 ff) är det viktigt att det finns ett genuint forskningsintresse 

hos forskaren. Under studiens gång färgas fältet av forskarens förförståelse som i sin 

tur nyanserar förståelsen. Vi var helt på det klara med att vi ville fördjupa oss inom ett 

område som vi inte har berört i tidigare kurser, vi ville lära oss något nytt och få en 

ökad kunskap genom vårt val av studieområde. Det blev ingen lätt process då allt var 

av väldigt stort intresse vilket gjorde det svårt att smalna av studieområde. Det 

gemensamma intresset vi har är organisation och ledarskap samt att vi är fascinerade 

av hur en individ på ett företag kan påverka sin omgivning. Det var däremot inte lätt 

för oss att fokusera på endast en del av allt som rörde organisation och ledarskap. 
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Eftersom området var nytt så fick vi läsa både om organisationsstruktur och 

ledarskap. Men det som väckte vårt intresse i slutändan, det var mellanchefers roll 

utifrån den mellanposition som de befinner sig i. I denna process fick vi ny kunskap 

vilket påverkar vår förförståelse. I avsnittet tidigare forskning redovisas mellanchefers 

ansvar och mellanchefers motivation vilket bidrar vår förförståelse. Vår förförståelse 

påverkar även vår tolkning av det som berättas av intervjupersonerna. De förutfattade 

tankarna eller den kunskap vi som forskare utvecklar gör att vi kan feltolka eller bidra 

till ny kunskap. Genom att vi redogör för vår förförståelse så bibehåller vi studiens 

objektivitet.   

Vi förstår att mellanchefer är den individ inom företaget som får ta del av beslut som 

tas på högre nivå och som ska se till att besluten verkställs på lägre nivå. 

Mellanchefers roll är komplex vilket vi förstår, en mellanchef kan vara endast en chef 

som säger vad som ska göras men kan också vara en ledare som motiverar 

medarbetare att känna engagemang i det arbete som utförs. En mellanchef måste veta 

vad företagen behöver för att kunna leda medarbetare till att leverera resultat för 

företagen. 

5.4 Urval 
Denscombe (2009, s.37) talar om fördelen med ett subjektivt urval och menar att 

urvalet bör baseras på de deltagare forskaren vet kan bidra med en inblick i det som 

avses undersökas, då empirin blir mer informativ. Studien är avsedd att studera 

mellanchefers uppfattning av sitt arbete. För att empirin ska bli informativ, baseras 

urvalet på de deltagare vi vet kan bidra med en inblick i det vi vill undersöka. Varför 

vi väljer större företag beror på vår uppfattning att de har fler led inom organisationen 

och därför ökar sannolikheten till att nå fram till mellanchefer. Några ytterligare 

avgränsningar som exempelvis kön eller ålder är inte aktuellt för den här studien då 

syftet inte är en jämförelsestudie. 

För att komma i kontakt med mellanchefer påbörjade vi en internetsökning över större 

privata företag. Sammanlagt kontaktades ett 15-tal företag via telefon. Vi hamnade 

oftast hos växeln och kopplades vidare till lämplig person som var en mellanchef 

inom företaget. Mellanchefer kan innefatta ett flertal olika titlar, vi fick därför i 

många fall förklara vad vi menar med mellanchef. Intervjupersonerna kunde således 

relatera till den titeln. Vi förstod att mellanchefer har ont om tid, då det skedde 
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bortfall på grund av dubbelbokningar och omprioriteringar. Genom att kontakta via 

telefon lyckades vi totalt få tre mellanchefer att ställa upp på en intervju. Denscombe 

(2009, s.39) menar att bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer sitt urval 

utifrån bekvämlighet, eftersom det är tidsbegränsat. Även vi som forskare hade en 

begränsad tid, för att utföra studien så använde vi oss vidare av bekvämlighetsurval. 

Vi valde att vända oss personligen till vår omgivning. Genom 

vänners bekantskapskrets fick vi tillgång till ytterligare två intervjupersoner. Vidare 

valde vi oss av en av vår privata Facebook-sida gå ut med ett meddelande om att få 

komma i kontakt med mellanchefer som kunde vara aktuella. På så sätt fick vi tag på 

2 intervjupersoner, som är ytligt bekant till en av oss. En intervjuperson är i, en av 

oss, nära omgivning. För att resultatet i studien inte ska påverkas, intervjuades de 3 

intervjupersonerna av den som inte kände till dem sen tidigare. Totalt 

ställde 8 intervjupersoner upp. 

5.5 Tillvägagångssätt 
Efter att ha bestämt att utföra en studie om organisation och ledarskap så påbörjades 

processen med att söka tidigare studier som har berört området. Det har bidragit till att 

vi har valt att studera mellanchefers uppfattningar av sitt arbete eftersom förståelsen 

för den problematik de befinner sig i bekräftades. Därefter formulerade vi en 

intervjuguide. Sjöberg (2008, s.33-36) menar att en välgjord intervjuguide påverkar 

trovärdigheten, i hur stor grad forskaren mäter det som ska mätas och i vilken 

utsträckning det täcker fenomenet. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer, höll 

intervjun en riktning som var nödvändig för att rama in studiens utgångspunkt. 

Denscombe (2009, s.234-235) menar att intervjuformen medför att de som intervjuas 

får möjlighet till att tala relativt fritt. Vi har använt oss av öppna frågor som vi har 

formulerat, på så sätt har vi skapat en möjlighet för intervjupersonerna att utveckla 

sina svar utifrån sina egna uppfattningar. Vi har hållit oss inom ramen, men har 

beroende på intervjusituationen ändrat frågornas ordningsföljd. Följdfrågor har ställts 

vid de tillfällen där vi har velat få mer utvecklande svar. 

Denscombe (2009, s.255) menar att de personer som intervjuas ska känna sig 

bekväma i intervjusituationen. Vi har därför låtit intervjupersonerna som medverkat i 

studien få bestämma tid och plats, för att de ska känna sig bekväma då de frågor som 

vi ställer kan upplevas som känsliga. I alla fall utom ett så hölls intervjuerna på deras 

arbetsplatser, där några hade valt att befinna sig på sitt kontor, medan andra hade valt 
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konferensrum, restaurang eller fikarum. En av intervjupersonerna valde att ses 

utomhus i en park, men då det blev kallt föreslog hen mitt i intervjun att byta plats till 

ett närliggande kafé. Vid de intervjuer som föregick på mer allmänna platser, fanns 

störmoment som ljud, buller och ringande telefoner. Det är dock inget vi upplever har 

påverkat resultatet. Redan vid vår första telefonkontakt med intervjupersonerna samt 

innan vi började intervjun har vi frågat om tillåtelse av att spela in intervjun, vi har 

informerat om att materialet kommer hanteras konfidentiellt samt att vi lovar dem 

anonymitet. 

Vi har båda tillsammans medverkat i sju av åtta intervjuer, vi hade i för väg bestämt 

över vem av oss forskare som skulle genomföra intervjun. Tre av intervjupersonerna 

har varit bekanta till en av oss och därför har vi valt att den av oss som inte har haft 

kännedom av de intervjupersonerna har fått hålla i intervjun. Det har varit viktigt för 

oss att inte låta oss som forskare påverka resultatet. 

5.6 Hantering av material 
Alla intervjuer transkriberades och tilldelades varsin färg, därefter skrevs de ut för att 

vi skulle göra oss förtrogna med materialet genom att läsa igenom. Delar togs ut från 

varje transkribering och placerades under lämpad frågeställning utifrån 

intervjuguiden. På så sätt kunde vi jämföra intervjupersonernas svar under varje 

frågeställning. Vi menar att även om intervjupersonerna mestadels besvarade frågorna 

i dess ordningsföljd så tilläts de att tala fritt och därför besvarades frågorna i andra 

tillfällen under intervjuutförandet. Under den här processen började vi se 

återkommande faktorer som intervjupersonerna lyft fram men som de beskrev på 

olika sätt. Utifrån det som lyfts fram har vi skapat teman som vi knyter samman med 

teorier för få en teoretisk förståelse och jämför det med de studier som har 

presenterats under avsnittet tidigare forskning. 

5.7 Studiens validitet och reliabilitet  
Forskaren kan påverka studiens validitet och reliabilitet. Enligt Thornberg & Fejes 

(2009, s.218) refererar validiteten till studiens kvalité vilket definierar i vilken 

utsträckning forskningen och valet av metod verkligen studerar det som ska studeras. 

Watt Boolsen (2007, s.94-95, 188-189) menar att en god reliabilitet innebär att 

mätningen av empirin kan upprepas och uppnår samma resultat som tidigare men 

även att det är viktigt att kunna tro på att resultatet är sant. 
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Vi har i utformningen av intervjuguiden utgått ifrån en annan inriktning, den här 

studien utgick först ifrån tidigare forskning som berörde centrala begrepp som 

självledarskap och empowerment. Med tanke på att studien utgick ifrån en annan 

riktning så blir det svårt att upprepa studien. Den information som intervjupersonerna 

förmedlade är också knuten till just det tillfället mellan oss som forskare och med just 

den intervjupersonen. Det kan sänka studiens kvalité. Beroende på vår öppenhet längs 

hela processen som datakonstruktion, kodning samt tydlighet gällande beskrivningen 

av slutsatserna som tagits så kan validiteten antingen höjas eller sänkas.  För att höja 

analysens kvalitet strävade vi efter möjligheten att kontrollera att vi som forskare har 

haft rätt att dra de slutsatserna vi gjort och hur resultatet hade kunnat se annorlunda 

ut. Studien är inte avsedd att generalisera alla mellanchefer utan endast lyfta fram det 

som intervjupersonerna i den här studien har berättat. 

Det material som vi tagit del av från intervjupersonerna kan tolkas på olika sätt. Vår 

förförståelse har påverkat hur vi tolkat situationen i rummet samt hur vi tolkat 

materialitet. 

För att bibehålla en god reliabilitet så har vi sett till att inte förvrida det 

intervjupersonerna uttryckt utan vi har tagit vara på det som sagts utan att nyansera 

eller värdera. Vi valde att säkra forskningens reliabilitet genom att koda på var sitt 

håll och ju fler likheter mellan kodningen desto högre reliabilitet. Det resulterade i en 

kodning som överensstämde med bådas kodning som sedan använts vidare i analysen.  

5.8 Etiska aspekter 
Denscombe (2009, s.193) skriver att samhällsforskare ska vara etiska längs hela 

processen. Det innebär att visa respekt för de medverkandes värdighet och rättighet, 

att inte låta de komma till skada och vara ärlig och respektera de medverkandes 

integritet. När vi ringde runt för att få tag på intervjupersoner som var villiga att ställa 

upp på intervju så informerades det om studiens syfte. De informerades om att de 

kommer att förbli anonyma i studien och att företagen inte kommer att nämnas. Vi 

lovade att informationen kommer att hanteras konfidentiellt, vi vill behandla 

informationen med respekt och inte vinkla det på ett orättvist sätt. Vi tillfrågade även 

om det gick bra att vi spelade in intervjun i form av röstinspelning samt att det endast 

är i avseende att använda informationen till syfte av studien. Vi lovade att 

bandinspelningen ska raderas direkt efter transkriberingarna var utförda. Vi upplyste 
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deltagarna att de hade rätt att själva bestämma över sin medverkan i studien med 

möjligheter att avsluta när och om de ville. Uppgifter förvaras så att inga obehöriga 

kan ta del av dem och får endast användas för forskningsändamål. Samma 

information gavs innan utförd intervju. En vägning görs av värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet mot möjliga risker för berörda deltagare, eventuella negativa 

konsekvenser och följder beaktas. 

För att se till de etiska aspekterna har vi valt att inte använda intervjupersonernas 

riktiga namn, vi har valt att inte nämna företagens namn och vi har sett till att inte 

förvrida det empiriska materialet på ett oärligt sätt som kan påverka 

intervjupersonerna negativt. 

5.9 Sammanfattning 
I metodavsnittet redogörs det för hur och varför vi har använt oss av en 

kvalitativmetod med en induktiv ansats. Vi har valt hermeneutiken som analysmetod 

där vår förförståelse kan påverka tolkningen, av den anledningen har vi även redogjort 

för vår förförståelse. Vi har lyft fram hur vi har gått tillväga, hur materialet har 

bearbetats och även beskrivit studiens validitet och reliabilitet samt lyft fram de etiska 

aspekterna.  

6. Resultat 
I resultatet redovisas först en kort sammanfattning av intervjupersonerna som belyser 

ålder och hur mellanpositionen ser ut inom organisationen. Namnen är inte 

intervjupersonernas riktiga namn eftersom vi har lovat anonymitet. Vidare har vi delat 

upp resultatet i teman som vi sedan kommer att använda i analysen. De olika temana 

innefattar utbildning, ansvar, delaktighet, socialt stöd och meningsfullhet. 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 
Linda är 33 år och jobbar som butikschef på ett tidigare svenskt koncernägt 

klädföretag i Halmstad, som numera har ett globalt företag som huvudägare, men 

fortfarande leds av den svenska koncernen. Linda har varit verksam inom företaget 

sedan år 2010. Över sig har hon en regionchef samt försäljningschef och hon har fem 

säljare i det team hon ansvarar för. 

Sara är 20 år och jobbar som arbetsledare inom en nyetablerad restaurangkedja i 

Malmö, som ingår i ett stort nordiskt holding och franchise företag. Hon har jobbat 
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inom företaget sedan start i Sverige. Direkt över sig har hon biträdande restaurangchef 

som följs utav restaurangchef och där över distriktschef. Totalt har restaurangen 70 

anställda som är underordnade Sara. Under ett skift ansvarar hon för 15 till 30 

personer, beroende på dag. 

Ida är runt 30 år och jobbar som ställföreträdande varuhuschef på en större 

koncernägd butik i Halmstad sedan oktober 2013. Ida har arbetat inom organisationen 

sedan hon tog studenten. Direkt över sig har hon varuhuschefen, följt av 

regionansvarig, vice VD samt VD. Ida har 5 ansvariga under sig och hon ansvarar för 

45 medarbetare. 

Lisa är runt 40 år och är utbildad beteendevetare. Sedan 2014 har hon verkat som 

regionchef i Halland på ett tjänsteföretag som arbetar med utbildning och matchning. 

Hon har arbetat inom företaget sedan det startades år 2012. Lisa har VD samt 

operativchef över sig och inga chefer under sig. Hon har ansvar för 43 anställda som 

är utspridda i sydvästra Sverige. 

Marcus är 30 år och jobbar som produktionsledare på ett koncernägt logistikföretag. 

Han har varit anställd på företaget sen 2007 och har jobbat som produktionsledare 

sedan mars 2014.  Direkt över sig har han en produktionschef, följt av lokal lagerchef, 

central lagerchef och därefter VD. Marcus har ansvar för 20-23 medarbetare varav två 

är samordnare/arbetsledare. Företaget står dock inför en omorganisation, där 

samordnarnas funktion plockas bort, då tanken är att kontakten med närmsta chef 

skall öka. 

Jenny är 28 år och utbildad personalvetare. Sedan en månad tillbaka, jobbar som 

produktionsledare på ett koncernägt logistikföretag. Hon har en produktionschef över 

sig och ansvarar för en arbetsgrupp på cirka 15 anställda. 

Anna är 29 år och jobbar som Stylemanager på en hotellkedja i Helsingborg. Hon har 

arbetat inom företaget i fem år och på nuvarande tjänst i ett och ett halvt år. 

Hotellchefen är hennes närmsta chef som hon rapporterar till, följt av hotelldirektören. 

Hon har 20st anställda som hon ansvarar för. 

 

Magnus är 57 år och har jobbat inom organisationen sedan 1978. Hans nuvarande 

position sedan 2012 är platschef över produktionen på ett tillhörande koncernägt 



19	  

livsmedelsföretag. Han tillhör en matrisorganisation vilket menar på att han sitter 

tillsammans i ledningen med andra chefer som marknadsdirektör, kvalitetschef, 

teknisk chef samt tre produktionsledare. Magnus svarar inför regionchefen följt av 

högre ledning och har ett flertal chefer under sig och totalt 75 antal anställda. 

Företagets ledning har ändrats genom åren då det har blivit uppköpt av ett större 

företag och senast av ett Finskt företag. 

6.2 Utbildning 
Vi ställde frågan om intervjupersonernas utbildning varav en av åtta har en utbildning 

som kan relateras till arbetet som mellanchef eller chef och ledarskap. Jenny är den 

person med formell utbildning på högskolenivå där hon har läst det 

arbetsvetenskapliga programmet. Hon menar att utan hennes utbildning så hade hon 

inte fått det arbete som hon fick direkt efter studierna, hon menar att utbildningen 

bidrog till arbetet som personalchef på ett större industriföretag där hon ansvarade för 

28 medarbetare. Hon sökte sig därefter vidare till en liknande tjänst som 

produktionsledare där hon idag är verksam, för att slippa pendlingen. Jenny menar att 

utbildningen är den anledningen till att hon fick tjänsten på grund av sin utbildning 

men eftersom de andra intervjupersonerna saknar den formella utbildningen så finns 

det andra anledningar till att intervjupersonerna har fått tjänsten. I praktiken menar 

hon att hennes utbildning medför att hon tänker på ett annat sätt i jämförelse med 

andra som inte har utbildning inom chefskap och ledarskap, men ibland tycker hon att 

det hade varit bättre med mer konkreta och handfasta utbildningar då teorin kan vara 

svår att koppla till verkligheten. Jenny såg positivt på den ledarskapsutbildningen hon 

fick på sitt tidigare arbete och ser fram emot kommande utbildning på nuvarande 

arbete. 

Två av åtta intervjupersoner har en högskoleutbildning men inte en formell utbildning 

som kan relateras till chef och ledarskap däremot har de blivit tillfrågade att arbeta 

inom den tjänst de idag är verksamma. Anna med gymnasiekompetens inom hotell 

och restaurang beskriver det som en ren slump att hon hamnat där hon är idag. Hon 

menar att det började med att en kompis frågade henne om hon ville ha ett extrajobb i 

caféet som idag är en restaurang. Två månader senare var hon avdelningschef, 

därefter hovmästare och har vidare arbetat sig upp till den nivån hon är på idag som 

stylemanager. Vidare berättar hon att hon håller på att gå en dags utbildning för att bli 

passion pilot manager vilket innebär att hon i sin tur ska utbilda och motivera övriga 
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avdelningar, ledningsgrupp och personal att bli mer passionerade för sitt uppdrag. En 

tjänst som är extra utöver det hon redan arbetar med idag. 

Lisa har en beteendevetenskaplig högskoleutbildning och har tidigare jobbat med att 

coacha och matcha nyanlända mot den svenska arbetsmarknaden. Hon blev då 

tillfrågad av hennes nuvarande chefer att starta upp ett konkurrerande företag. Hon 

har växt inom företaget till hennes nuvarande befattning. Lisa uttrycker det som att 

det är bara fantasin som sätter gränser. För henne handlar det om att brottas med sig 

själv och fatta beslut när och om det är dags att göra något annat; 

Jag jobbar på ett företag som är extremt öppet för utveckling // skulle jag kliva av 

idag och säga att nu vill jag inte detta längre så finns det någon annan dörr öppen för 

mig // är det att ge upp är det att.. gå vidare..  Lisa 

 

De intervjupersoner som saknar formell utbildning inom chef och ledarskap och 

saknar högskoleutbildning visar på att de har kommit in av andra anledningar. Linda 

beskriver att hon blev tillfrågad om den tjänst som hon har idag, när hon arbetade i 

butiken som låg vägg i vägg. Hon menar på att de hade koll på henne och att de kände 

till att hon ville ha ett annat jobb. Liksom Magnus började som sommarjobbare och 

har arbetat sig upp genom alla led på företaget till hans nuvarande position. Hans 

karriär startade genom att hans dåvarande chef bytte arbetsplatser och lockade med 

sig Magnus. Företagen bara växte, han tog för sig, hade hög arbetsmoral och visade 

på goda resultat. Han har aldrig sökt tjänsterna, utan som han ser det så kom de bara 

och någon verkade uppskatta honom. Magnus är av en annan uppfattning när det 

gäller förväntningar på utbildning. Magnus menar att det handlar om sunt förnuft, 

jobba och leverera. Han lyfter att det blev en kulturkrock när de blev uppköpta av ett 

gigantiskt företag med 4000 anställda. Då blev allt mer komplext och därmed har han 

fått gå åtskilliga kurser. Han anser sig inte ha tagit med sig något av den förväntade 

kunskapen i sitt ledarskap, utan beskriver sig själv som mer eller mindre självlärd. 

Även Ida har gjort hela sin karriär inom organisationen, men på en annan svensk ort. 

Med start direkt efter sin student har hon tagit i princip varje steg man kan göra inom 

företaget. Hennes dåvarande chef tipsade henne om att söka tjänsten i Halmstad. Hon 

blev tillkallad för intervju, men som Ida tror har hennes tidigare chef säkerligen banat 

hennes väg. Ida har ambitioner att klättra inom organisationen. Hon arbetar på ett 
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företag där hon upplever att det faller på ett eget ansvar att utvecklas. Organisationen 

arbetar med ”learning by doing”, där de vänder sig till annan personal eller butik för 

att lära av varandra. Hon beskriver det som att företaget har förväntningar på att hon 

ska klara av vissa uppgifter och det är upp till henne att själv hitta kunskapen. 

Utbildning är lågt prioriterat. Ida beskriver det som att ibland får man lära sig den 

hårda vägen, av misstagen helt enkelt. 

De förväntar sig att vi ska kunna. // Då tar vi fram verktygen.. så ni har nånting att 

jobba med.. men just det med utbildning.. å lite sånt.. e nånting som saknas. Som 

ligger rätt långt bak i.. tänket.. Ida 

Marcus hamnade av en tillfällighet på företaget. Han var mellan två jobb och hade 

planer på att ”säsonga” inom det han utbildat sig för, restaurangbranschen och leva 

livets glada ungdomsår. Tanken var att han skulle jobba på företaget i två månader, 

men trivdes så bra att han är kvar än idag. Marcus anser sig ha gjort den klassiska 

resan med att arbeta sig uppåt. Han ser däremot positivt på en internutbildning för 

ledarskapsutveckling som ingen kommer undan, den är ämnad för Vd:n likväl 

arbetsledare och förväntar sig att organisationen fortsätter med ledarskapsutveckling. 

 

Sara som är 21 år är på väg att göra samma resa. Redan som gymnasiestuderande 

deltidsarbetade hon inom restaurangbranschen. När tjänsten som arbetsledare på den 

nyöppnade restaurangkedjan dök upp, sökte hon den och fick den. Hon sökte tjänsten 

eftersom hon ansåg att hon stod still i sitt förra arbete och att hon visste vad hon gav 

sig in på. Sara håller just nu på att läras upp inför biträdande restaurangchef. På frågan 

om hur det känns uttrycker hon sig leende; 

…det går nästan för fort, så här fort har det inte gått i min utveckling någonsin. Bara 

på ett år, inte ens ett år. Ja, vad är det.. ett halvår har det gått..//.. och redan nu ska 

jag liksom lära mig allting... Sara 

 

6.3 Ansvar 
I frågan om vad ansvar innebar för dem i arbetet så varierade svaret men samtliga 

intervjupersoner upplevde att de har ansvar i sitt arbete. En av intervjupersonerna 

beskrev ansvar som: 
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..ansvar för mig innebär förtroende! Då har jag fått eller ger någon förtroendet att 

förvalta en uppgift eller förvalta pengar eller.. ehm.. förvalta ett kundmöte.. till 

exempel.. eh.. ja.. ååå.. en möjlighet att göra nånting.. bra.. mm! Linda 

 

Flertalet av intervjupersonerna känner ansvar för personal och att personalen ska må 

bra. De känner ansvar för att leverera resultat för företagen samt att se till att 

företagens kunder blir nöjda. Det kan handla om alltifrån tjänster eller produkter som 

kunderna får.  Lisa och Marcus säger sig ha två ansvarsområden. Lisa menar att hon 

har ansvar gentemot företaget eftersom det är företaget hon jobbar för men sen har 

hon ansvar för medarbetare eftersom de är företagets resurs. Hon berättar att hon ska 

få företaget och medarbetarna att mötas på en och samma plattform. Hon måste 

framföra till ledningen vad medarbetarna säger och framföra det ledningen vill 

åstadkomma till medarbetarna. Hon menar att det gäller att ha en balans. Marcus 

skiljer också på två olika typer av ansvar, det delegerade ansvaret och det ansvar som 

han tar på sig själv. Han menar på att det är han som ska se till arbetsgruppen och 

slutprodukten. 

ja, va det innebär… eh.. asså.. det finns olika typer av ansvar. Det som e delegerat. Å 

de som jag tar på mej själv. eh.. mitt ansvar e framförallt för min arbetsgrupp. Och 

den slutprodukt vi levererar. Sen för mig i min roll. Innebär det att… komma hem 

tidigt. Det händer inte. Jag ska va på plats. Jag ska inte va sjuk. Är det övertid ska jag 

va med å visa att det e mycket. E det mycket ute på golvet. Då får jag prioritera bort 

mina arbetsuppgifter. För att hjälpa gruppen. Marcus 

Jenny beskriver att det är viktigt med att personalen ska må bra och att de presterar i 

arbetet. Det gör hon genom att ha kontakt med personalen, Jenny anser att hon har 

ansvar i sitt arbete i form av personal ansvar, att medarbetarna ska må bra och att de 

presterar. Genom att ha en kontakt med medarbetare, genom att höra hur de mår och 

att vara lyhörd. För att se till att de presterar så ser hon till att ha koll, ser till att det 

går bra och om det inte går bra så ser hon till att ta reda på varför. Hon menar att det 

är viktigt att ha kontakt med medarbetare. 

 

Självklart, asså jag har ju personalansvar. Asså att mina medarbetare mår bra det är 

ju mitt ansvar, att de presterar det är ju mitt ansvar....som till exempel det här att de 
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ska må bra. det ansvaret tar ju jag genom att ha en kontakt med de, genom att höra 

hur de mår, att man är uppmärksam och lyssnar och tar till sig när man känner att 

det är något som inte stämmer och att man helt enkelt är lyhörd…och på så sätt tar 

jag mitt ansvar, jag är ju där helt enkelt..och sen att de presterar, som sagt det är ju 

mitt ansvar och det är ju mer, då ser jag till att ha koll, hur det går för de och går det 

inte så bra varför går det inte så bra.. och så åter igen ha kontakten med de. Det 

handlar ju om det. …. Jenny 

Flertalet av intervjupersonerna menar på att om ansvaret inte förvaltas på rätt sätt så 

hamnar det på dem. De menar att deras ansvar är att se till att arbetet blir gjort, genom 

att delegera ut arbete och följa upp så att arbetet blir gjort. Det kan handla om det som 

Sara säger att restaurangen måste vara ren att oavsett om hon har delegerat ut 

arbetsuppgifter så är det fortfarande hennes ansvar att följa upp eftersom det är hennes 

skift och därför är det hon som ska se till att allt ser bra ut och att allt flyter på. 

Flertalet av intervjupersonerna önskar att det fanns mer tid till att vara närmre 

ledarskapet och inte överrumplas av det administrativa ansvaret som också ingår i 

arbetet. Ida beskriver tydligt att hon har ansvar: 

 

Har jag ansvar för en grej så ser jag till att det blir gjort å det e jag som får 

berömmet eller skiten om det inte blir gjort!..  Ida 

 

6.3.1 Konsekvensen av ansvaret 
Ansvaret som intervjupersonerna upplever att de har medför också konsekvenser på 

arbetet. Att försöka se till medarbetare samtidigt som att det finns deadlines eller att 

arbetsuppgifterna blir mycket och varierande medför att intervjupersonerna hamnar i 

situationer där de måste agera utifrån det som de anser är rätt i situationen. Lisa är 

verksam inom ett företag som försöker bibehålla sin platta organisation vilket innebär 

ansvar för personal och deras välmående, ansvar för att vidareutveckla företaget men 

också för det administrativa som hör till. Hon upplever att tiden inte räcker till för att 

hinna med allt som hon vill uppnå, så som att det blir mindre kontakt med 

medarbetare på plats, vilket hon hade önskat ha mer tid till. Hon vill kunna ge direkt 

respons på det personalen gör bra och mindre bra. Hon vill vara närmare ledarskapet. 
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…det är mycket hörsägen jag får höra, liksom ja men han är jätteduktig med 

deltagarna..ja ok då får jag ta det medarbetarsamtalet. för jag ser det inte, jag vet 

inte..jag är inte med på lektionerna, jag hinner inte..ehm..eller är med i 

coachsamtalen, det är det jag skulle vilja önska mer..att vara med mer och kunna ge 

den direkta feedbacken..ehm..både den positiva och om där är kritik liksom..utifrån 

det negativa hållet att man kan ge det direkt..för det är ju liksom..det är ju forskning 

som visar att om du får den direkta kopplingen så, så….ja har du bättre 

förutsättningar att ändra beteendet… Lisa 

6.3.2 Hantering av konsekvensen som uppkommer utifrån ansvar 
Alla intervjupersoner har uppsatta mål och strävar efter att nå upp till dem. Det kan 

handla om dagliga planeringar eller också budgetplanering.  Ändå blir inte 

planeringen alltid som många av intervjupersonerna har tänkt. Det kan handla om allt 

från att personalen inte mår bra vilket är högt prioriterat bland intervjupersonerna. Det 

kan också handla om att tekniken eller maskinerna inte fungerar vilket sätter stopp på 

produktionen eller leder till ineffektivt arbete, förseningar och att kunden eller 

gästerna inte får sina produkter i tid eller av kvalité. När oförutsägbara händelser 

inträffar som inte inkluderas i deras budget eller planering så påverkas 

mellanchefernas planering. Således måste intervjupersonerna fokusera på att lösa de 

oförutsägbara händelserna först och övriga arbetsuppgifter skjuts åt sidan. Ida 

beskriver på nedanstående citat i frågan om hur hennes prioriteringar ser ut i arbetet. 

..det e lite släcka bränder varning, ok, har vi nånting som brinner. E det nånting som 

måste åtgärdas, nu, nu, nu. Då hamnar det absolut på toppen. Aaa.. ..men de e å 

rannsaka mej å butiken. Vad behövs. Så får man göra en liten lista utifrån de. E de 

idag, imorgon eller om en vecka. Ok, detta e om en månad. Men då kommer det 

nånstans.. tiden prioriterar litegrann. Ida 

Ja..det kan vara alltifrån att det kan missas en fika och konferensgästerna blir 

jättemissnöjda eller..att eh systemet ligger ner, det har vi också haft problem med 

innan att eh..det inte riktigt har funkat eh..eller telefonsystemet ligger nere..eh..ja lite 

problem med vårt internet har vi också..vi använder oss av såna här små ipods 

eh..när tjejerna städar rummen så trycker man bara på en knapp så skickas det till 

receptionen att eh..rummet är rent, så då kan dem bara skicka in nya gäster direkt. 

Men när internet ligger nere så, då blir det lite problem. Det är jättejobbigt…. Anna 
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Eh det kan också vara så att maskinen krånglar, vi kan inte leverera utan måste jobba 

över. Saker och ting kan inte lagas, det kostar pengar. Eh leveranser in kommer inte i 

tid, vi får ju, vi tillverkar ingenting här utan vi får ju skinka från Kristianstad och att 

det krånglar där, sämre kvalitet. Magnus 

 

Sara som jobbar inom restaurang nämner att hon gör en planering ett par dagar innan 

hennes skift så att medarbetarna som ingår i hennes skift ska veta vad som förväntas 

av dem den dagen. Hon menar på att det är nästan som att ta arbetet med sig hem. 

Hon följer upp så att alla medarbetare utför sitt arbete. Marcus som är 

produktionsledare menar att lagret ska vara tomt innan han går hem från sitt 

arbetspass, även om det innebär att jobba över. När det händer beskriver han att: 

När jag ser att det börjar gå dåligt, då går jag ut.. ehm.. jag har faktiskt en liten lista 

där jag kan räkna med att de ställer upp. Sen säger jag helt enkelt som det är. Jag 

behöver hjälp. Eh.. den här avdelningen e färdiga till två. Den här avdelningen e 

färdiga till tre. Jag kommer inte fixa det här. Har du möjlighet att stanna kvar. 

Marcus 

6.4 Delaktighet 
Samtliga av intervjupersonerna upplever att de får möjlighet att vara delaktig i arbetet. 

I vilken utsträckning varierar dock mellan intervjupersonerna. Med delaktighet avser 

vi i vilken utsträckning de anser sig kunna påverka i beslutsprocesser som rör 

verksamheten. Alla är dock styrda av företagens koncept. 

Magnus, Anna, Ida och Lisa sitter alla med i ledningsgrupper på respektive 

arbetsplats eller organisation och upplever sig ha stora möjligheter att påverka i 

beslutsprocesser som rör arbetsplatsen på högre nivå. Magnus menar att 

organisationen lyssnar på ledningsgruppen eftersom det är de som sitter med den 

kunskapen och innehar en större inblick i vad som krävs ute på produktionen, 

exempelvis inköp av maskiner. Däremot finns dokumentering, att närvara på möten 

och andra beslut som Magnus behöver rätta sig efter i sitt arbetsutförande. Magnus 

säger; 
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Sen finns det andra beslut som har lagts på oss att ja ni ska göra si och så med 

dokumentering å såna grejer, och det protesterar man ju inte, det är bara att lyda. 

Men allt med produktionsbiten har vi stora möjligheter att påverka. Magnus 

Anna är stylemanager på en hotellkedja och hon upplever att de är styrda av koncept 

som ska gälla hela kedjan, gällande leverantörer och avtal. Hon anser sig ändå ha 

stora möjligheter till att påverka i beslutsprocesser berörande företaget, eftersom 

hennes tjänst är bredare och organisationen plattare i jämförelse med de större 

hotellen i samma kedja. Anna jobbar direkt under hotellchefen och ska se till att allt 

flyter på, att personalen utför sitt arbete och på rätt sätt. Även om det är Vd:n som tar 

de största besluten så anser hon sig ha mycket att säga till om. Hon uttrycker sig; 

Eh jag har rätt mycket, jag sitter med i ledningen på hotellet och är med och fattar de 

lite större besluten också.. såklart är det VD;n som fattar de största besluten men eh.. 

vi mellanchefer eller vad man ska säga, vi har alltid nånting att säga till om. Anna 

Trots att butikschefen Linda inte sitter med i någon ledningsgrupp upplever hon sig ha 

stor möjlighet att påverka i beslutsprocesser som rör företaget på strategisk nivå, då 

hon ansvarar för butiken. Hon måste ta hänsyn till det sortiment som klädkedjan ska 

ha i butiken dock begränsat till vissa förutbestämda varor som måste tas in i butiken. 

Hon upplever att hennes regionchef lyssnar på henne när det gäller vad som fungerar 

just i Halmstad. Linda bestämmer och beställer de märken och kläder som hon tror på. 

Hon får strukturera butiken på det sätt som hon tycker är bra. 

 

De intervjupersoner som inte anser att de kan påverka på en högre nivå anser ändå att 

de kan komma med råd till närmsta chefer som lyssnar och för vidare informationen 

till högre chefer. De anser ändå att de är delaktiga i sitt eget arbete som utformning av 

deras arbetsskift och se till att få in personal till skiften samt hur de väljer att delegera 

ut arbetet till medarbetare. Marcus beskriver det som att hans närmsta chef bollar alla 

idéer med produktionsledarna, där mycket drivs igenom, men att det är närmsta 

chefen som har det övergripande ansvaret. Marcus förväntar sig att han ska få de 

verktyg han behöver för att kunna göra ett bra jobb, något han för det mesta får 

igenom. Marcus uttrycker sig så här; 

 



27	  

jag har fått min lilla powerpointpenna liksom. Sen e det svårare att dra igenom 

miljonidéer va.. Marcus 

 

Jenny som är produktionsledare beskriver att i en större organisation så är det svårt att 

påverka i beslutsprocesser, hon menar på att man kan komma med förslag men inte 

vara med och bestämma. 

Som en mellanchef i en sån här stor organisation så e de ju ganska svårt…det är inte 

omöjligt men det är ganska svårt..ehm…man kan ju självklart komma med åsikter å 

med förslag å liknande, men i slutändan så går det inte att påverka mer än att ta 

steget och komma med förslag eller vad det nu kan vara för någonting. Eh eller vad 

man tycker så där eller anser om olika saker. Men i slutändan så kan ju inte jag 

bestämma det. Jenny 

Alla intervjupersonerna påstår sig kunna påverka utformningen av sitt eget arbete, hur 

arbetet ska utföras och när det ska utföras. Näst intill alla följer en viss struktur där en 

av strategierna bland några är en “to-do-list” medan andra följer sina almanackor. 

 

..jag kan styra i mångt å mycket. Jag har mina fasta punkter. Ehm.. sen hur jag 

förlägger dom på en dag det e upp till mig. ehm..som till exempel attesteringar, skriva 

löner. Jag behöver inte göra det fem i fyra utan jag kan ta det klockan ett när vi är 

färdiga om det e så va. Marcus 

 

Jenny som också arbetar som produktionsledare beskriver att det hon kan påverka är 

dagarna och innehållet så länge uppgifterna som hon är tilldelad färdigställs. 

Dagarna kan vi styra, alltså innehållet ganska bra…eh..inom vissa ramar så det är ju 

bra. Ehm…men sen så är det ändå som jag har sagt innan just att man har ju vissa, 

det är ju uppgifter som ska utföras och saker som ska bli färdiga och de, det är ju mer 

att man kan styra när man ska göra vissa saker då. Helt enkelt. Jenny 

6.5 Socialt Stöd 
När det gäller stöd så ser vi att samtliga av intervjupersonerna upplever att de får stöd 

från sina närmsta chefer, dit de vänder sig när det är situationer som de vill få råd i 

hur det ska hanteras eller om något saknas för att kunna utföra sitt arbete. För några 
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av intervjupersonerna räcker det att veta att organisationen lyssnar på dem vilket de 

oftast kopplar till deras närmsta chefer. Sara lyfter fram att hennes närmsta chef ger 

feedback efter varje arbetspass där både positiva saker lyfts fram liksom saker som 

kan förbättras vilket hon tycker är bra. Linda säger att det är viktigt att hon kan ringa 

sin närmsta chef när hon behöver komma i kontakt med honom men hon begär inte att 

han är fysiskt närvarande konstant i butiken vilket hon beskriver: 

Mm…..Att han, aa men att han är närvarande i verksamheten o att ja menar han har 

ju jättemånga butiker så att han kommer ju inte vara fysiskt närvarande här men att 

är det nånting så vill jag, att det ska inte vara längre än ett telefonsamtal bort eller 

så.. åh det har jag inte på närheten upplevt utan det kommer sms och mail varje dag. 

Ehm så att han känns väldigt aktiv och delaktig i verksamheten det tycker jag känns 

skönt… Linda 

 

Det som tidigare lyftes upp som en konsekvens av ansvaret så visar det hur viktigt det 

är att medarbetarna med sig i arbetet eftersom en mellanchef inte kan lösa problemet 

själv. Marcus menade att i en situation som han inte kan lösa själv så vänder han sig 

till personalen. Han menar på att mer än hälften av alla medarbetare brukar ställa upp. 

Det visar på hur viktigt det är med stöd från medarbetare för att kunna hantera 

situationen. 

6.6 Meningsfullhet i arbetet 
Vi ställde en fråga om vad som får intervjupersonerna att gå till jobbet samt vad de 

känner att arbetet ger dem. Alla intervjupersoner var positivt inställda till sitt arbete 

och kände att de får ut mycket av arbetet. Tre intervjupersoner ansåg att arbetet gav 

dem mycket glädje och personlig utveckling, de lärde känna sig själva på ett annat sätt 

de blev en bättre människa. De ansåg att egen utveckling var viktigt och ansåg att 

arbetet är en tillfredsställelse för dem. Andra intervjupersoner tycker att personalen 

ger dem mening, att personalen utvecklas till det bättre där en intervjuperson lyfter 

fram att det är kul att se när personalen går från lågpresterande till högpresterande. En 

annan får en tillfredställelse i att kunna betala ut löner till anställda samt att trivas i 

sitt arbete samt när de levererar resultat. Det som driver intervjupersonerna är att 

leverera resultat, egen utveckling, möjligheten till att växa inom företaget eller vidare 

till andra företag. 
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…eh mitt arbete ger mig stress.. det ger mig sjukt mycket press men..även jättemycket, 

aa jättemycket glädje, motivering asså utveckling, eh ja.. det är allt jag har sagt innan 

i princip..jag växer som människa..utav mitt arbete och det märker jag ju på mig 

själv…jag har ju liksom, jag tycker mer om den personen jag är idag än den jag 

kanske var för just för att man lär sig sina misstag man..blir..man jobbar varje dag, 

inte bara för att göra jobbet, utan för att göra dig själv till en bättre person..alla är ju 

inte perfekta liksom, man strävar liksom efter det men, det är ju liksom så…..Sara 

Åh! det ger mig jättemycket..eh..jag utvecklas jättemycket varje dag!..som sagt den 

ena dagen är aldrig den andra lik och ja..innan jag fick denna tjänsten, jag visste 

ingenting om hotelldrift liksom..eh..jag har lärt mig otroligt mycket..eh.bara på detta 

ett och ett halvt året och hur det är att verkligen vara en stark ledar..man kan liksom 

inte…vara den här loja, töntiga chefen utan eller hur man nu ska förklara det, jag har 

ju ändå rätt många anställda att ansvara för och det är ju dem som motiverar mig 

också att komma hit då..och det är jätteviktigt för mig att dem mår bra..mår dem bra 

så vet jag att jag gör ett bra jobb. Så är det ju.. Anna 

6.7 Sammanfattning 
I resultatet har både likheter och olikheter lyfts fram under respektive teman. 

Resultatet visar på att en av åtta har en utbildning som kan relateras till det arbete som 

det innebär för en mellanchef, däremot så anses utbildningen inte vara till någon 

större användning då det är svårt att tillämpa teorin i praktiken. Utbildningen var 

däremot anledningen till att den personen fick tjänsten. Det finns andra anledningar 

till varför intervjupersonerna arbetar som mellanchefer så som praktisk erfarenhet och 

andra egenskaper som värderas högt, dock efterfrågas fler internutbildningar av 

nästan alla intervjupersoner. Intervjupersonerna känner ett stort ansvar för sitt arbete 

och gemensamt är ansvaret för personal och för företaget. Däremot upplevs det som 

en konflikt mellan ansvaren där konsekvensen blir att tiden inte räcker till. Det sätter 

press på intervjupersonerna att hantera det genom omprioriteringar eller på annat sätt. 

Intervjupersonerna visar på att de får stöd från sina chefer i viss utsträckning vilket är 

viktigt för dem när de hamnar i situationer som de inte själva kan lösa. Även om 

arbetet kan uppfattas som betungande så visar ändå intervjupersonerna på att arbetet 

är meningsfullt där de känner att de får en personlig utveckling, det ger glädje och 

uppfattas som tillfredsställande när de kan se andra utvecklas.  
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7. Analys 
I analysen förklaras de olika teman som lyfts i resultatet. Det görs genom att knyta an 

till tidigare forskning och förklara med Karaseks & Theorells (1990) krav-, kontroll- 

och stödmodellen och Antonovskys (2005) KASAM begrepp. Krav-, kontroll och 

stödmodellen ger oss förklaring på hur mellanchefens faktiska omgivning och arbete 

kan se ut. Kasams begreppet förklarar hur mellanchefen uppfattar sin omgivning och 

förmåga att hantera olika situationer. Gemensamt ger de en helhet för mellanchefens 

funktion, utveckling och hälsa på sin arbetsplats. För att hälsan ska bibehållas har 

Antonovsky och Karasek & Theorell (2005) synen att krav/hanterbarhet och stöd ska 

balanseras. Antonovsky tillägger även meningsfullhet och begriplighet, som vid 

kraftiga påfrestningar kan vara avgörande faktorer för att bevara den goda hälsan.     

7.1 Arbetsbelastning  
Robyn & Linstead (2002) visar i artikeln ”Losing the plot? Middle Managers and 

identity” på att mellanchefers identitet är viktig på arbetsplatsen. Mellanchefer i 

studien upplever att deras identitet är instabil, osäker och otydlig vilket kan förstås 

som orsaker till varför de upplever att de har förlorat sin plats inom organisationen. 

Den mellanposition och den otydlighet som mellanchefer befinner sig i gör det svårt 

för dem att hålla sig till en identitet. Yulan Han, Min Wang & Linping Dongs 

(2014)  visar att mellanchefer ska bemöta och synkronisera olikartade förväntningar 

från kunder, ledning, medarbetare och inte minst förhålla sig till statens lagar och 

regler inom arbetsmiljö.  Resultatet visar att flertalet av intervjupersonerna har blivit 

sedda och uppskattade och därmed positionerat sig till mellanchefer. De har växt med 

företagen, där det skett kulturkrockar då förväntningarna på individerna förändras. 

Från att ha jobbat hårt utifrån det sunda förnuftet blev arbetssituationen mer komplext 

med åtskilliga kurser i ryggsäcken. Intervjupersonerna bekräftar det ansvar som 

beskrivs i Yulan Han, Min Wang & Linping Dongs (2014)  studie. De känner ansvar 

för sitt arbete, de anser att det är viktigt att medarbetare mår bra och utför sitt arbete. 

De anser också att det är viktigt att ge företagets kunder tjänster i tid och av kvalité. 

Där ansvaret att arbetet blir gjort hänger på intervjupersonerna. Även om 

arbetsuppgifter delegerats ut till medarbetare så är det viktigt att det sköts. Om 

medarbetarna inte sköter sitt arbete så är det intervjupersonerna som får ta kritiken för 

detta. Likaså gäller om medarbetare inte mår bra så har intervjupersonerna ansvar att 

ta reda på varför, medarbetare är en resurs för företaget och därför är det viktigt att de 
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trivs. Intervjupersonerna lyfter även att arbetet handlar om maskiner som inte 

fungerar, internet som ligger nere eller förseningar där det handlar om att lägga 

arbetsuppgifter åt sidan eller skjutas upp. Resultatet visar att när oförutsägbara 

händelser inträffar så påverkas mellanchefernas planering då det är över det 

administrativa arbetet kontrollen främst utövas. Arbetet för mellanchefen uppfattas i 

mångt och mycket om att släcka bränder. Antonovsky (2005) talar om hanterbarhet. 

Den som upplever sig ha kontroll över uppgiften har större möjlighet att klara sig från 

höga stressnivåer. Karasek & Theorell (1990) menar att om arbetets krav är allt för 

höga och kontrollen för låg så finns det risk för att arbetet upplevs som påfrestande. 

Högstressarbeten är de med höga krav och låg kontroll. Intervjupersonerna ställs inför 

utmaningar utan att kunna påverka situationen. De löper risk att drabbas av psykiska 

påfrestningar som kan leda till utmattning.  

Antonovsky (2005) förklarar att då människan har förmågan att förstå varför det 

oförutsedda sker och kan förhålla sig till detta gör att denne bättre klarar av att behålla 

hälsan. Författaren menar för att behålla den goda hälsan när kraven är höga och 

kontrollen är låg kan det sociala stödet kompensera. Något som Karasek & Theorell 

(1990) bekräftar genom att beskriva att det sociala stödet likväl kan komma från 

personal som chef. Ökad handlingsfrihet och socialt stöd i form av fikaraster, 

rökpauser eller andra sociala aktiviteter för att dämpa risken för utmattning vid 

högstressarbeten.  Mellan de olika ansvarsområden så visar Sharma Garima och Good 

Darren (2013) att mellanchefen är den aktör som skapar mening och ger mening för 

alla aktörer externt och internt inom företaget genom att se till att företaget 

upprätthåller en balans mellan att ta socialt ansvar samtidigt som att se till att 

företaget generar vinster. Det sociala ansvaret påverkar företaget i form av att 

personalen, företagen och kunder som har koppling till företaget känner 

meningsfullhet i att verka inom företaget samt att stödja företaget. Resultatet visar att 

arbetet som mellanchef uppfattas som varierande, där de måste agera efter vad som 

anses rätt för just den situationen där önskemålet om att ha mer tid till medarbetare är 

svår att hinna med. Samtliga intervjupersoner beskriver att arbetet ibland innebär att 

stanna över och där en intervjuperson menar på att det inte finns något alternativ 

eftersom lagret ska stå tomt innan hemgång. Han vet vilka han kan fråga om hjälp för 

att arbetet ska bli gjort.  
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7.1.1 Delaktighet genom ökad kunskap 
Karasek & Theorell (1990) förklarar att om det finns möjlighet till att påverka sin 

arbetssituation eller organisationen i helhet, det vill säga möjlighet till ökad kontroll, 

så kan produktiviteten öka och upplevelsen av att arbetet är stressrelaterat kan minska. 

Antonovsky (2005) skriver att hanterbarhet är jämförbart med att ha kontroll och 

egenmakt. Av resultatet går det att utläsa att intervjupersonerna anser sig vara 

delaktiga i arbetet, men i vilken utsträckning varierar beroende på om de är med i 

ledningen eller om de har ansvar för sina skift. Alla är dock begränsade utifrån 

företagens koncept. De som inte är med i ledningen anser ändå att de kan komma med 

råd till sina närmsta chefer som vidare lyfts upp. Att vara delaktig inom företaget 

medför en ökad möjlighet till att få använda sig av sina färdigheter.  

Paglis & Greens (2002) beskriver att en ledare diagnostiserar sitt arbete, ser gruppens 

styrkor, brister och möjligheter, och förstår vilka förändringar som krävs för att 

företaget ska överleva och utvecklas. Antonovskys (2005) menar att begripligheten 

avgör hur människan kan hantera problematiska situationer. Med förmågan att veta 

hur saker förhåller sig till varandra gör situationen lättare att angripa. Antonovsky 

talar även om vikten av att individens resurser upplevs tillräckliga för att hantera 

situationen. Karasek & Theorell (1990) menar att i aktiva arbeten är psykologiska 

arbetskraven höga men även egenkontrollen. Kontroll innefattar en ökad delaktighet 

men också möjlighet till att använda sig av sina färdigheter vilket är avgörande för om 

arbetet upplevs som stressrelaterat. För att arbetet ska upplevas överkomligt, bör 

arbetaren få möjlighet att använda sig av sina förmågor och fatta självständiga beslut 

som leder till arbetstillfredsställelse. Höga krav kan ses som en utmaning genom att 

öka utrymmet för att ta egna beslut. Något som kan leda till en ökad lärdom och ökad 

motivation samt ett mer effektivt framträdande och minskad sjukdom som 

uppkommer genom stress. Empirin visar på att endast en intervjuperson har en 

formell utbildning som kan förknippas med arbetet som mellanchef. Utbildning kan 

ses som en del av de färdigheter som kan motverka det stressrelaterade arbetet. 

Utbildning bidrar till ökad kunskap och något som efterfrågas av så när som alla 

intervjupersonerna. Intervjupersonen med formell utbildning anser att utbildning 

medför ett annat sätt att tänka men att det är svårt att sätta in teori i praktiken. Övriga 

intervjupersoner saknar utbildning inom området men har ändå en förmåga att hantera 

situationerna som uppstår i arbetet. De som saknar utbildning har antingen klättrat 
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upp inom företaget eller har tidigare erfarenhet på liknande arbete inom andra företag, 

de har således samlat på sig kunskap i form av erfarenhet längs vägen. Flertalet får 

möjlighet till internutbildningar inom företaget så som ledarskapsutbildningar eller 

hur de ska motivera personal vilket de ser positivt på. Samtliga intervjupersoner 

upplever att de utvecklas i arbetet även om inte alla har beskrivit exakt vilken 

utveckling de får. Karasek & Theorell (1990) menar att arbete som ger större 

möjligheter för arbetarna att ta egna beslut i samband med högre krav gav de 

möjlighet att ta beslut som gick utanför deras kunskapsområde men som bidrog till ny 

kunskap och utveckling. Antonovsky (2005) bekräftar det med att ha individen en hög 

känsla av hanterbarhet känns inte uppgiften betungande. Även om intervjupersonerna 

efterfrågar mer utbildning får de flesta möjlighet till ökad kunskap och får därmed 

möjlighet till att vara delaktiga i sitt arbete. Detta medför att möjligheterna till att 

hantera företagens höga krav ökar då de ges möjlighet till att få kontroll i arbetet. 

7.1.2 Stöd från chef och medarbetare 
Caughron och Mumford (2012) visar vilken påverkan en chef har på mellanchefens 

prestation. Mellanchefen är med i det dagliga arbetet, en i laget som hanterar med- 

och motgångar tillsammans med medarbetare samtidigt som hen är i samförstånd med 

sin chef eller ledning på högre nivå. Studien visar huruvida chefen kan påverka 

mellanchefernas självförtroende, huruvida de är delaktiga i ledarskapet samt i vilken 

de medverkar i att utveckla en sammanhållning och förståelse för situationen mellan 

över- och underordnade. Det visade sig att chefer påverkade mellanchefer på ett 

komplext sätt. När chefen tydliggjorde få personliga konsekvenser medverkade 

mellanchefen i större utsträckning till att bidra till personalens sammanhållning och 

förståelse. Skulle organisationen drabbas av konsekvenser, som mindre nöjda kunder 

eller låg produktivitet, var mellancheferna mer närvarande i ledarskapet. En 

överordnade kan främja eller hindra mellanchefers självförtroende i en mängd olika 

situationer. Enligt Karaseks & Theorell (1990) är en av de viktigaste faktorerna i 

arbetet är de sociala relationerna, det har påverkan både på hälsan och individens 

beteende. Antonovsky (2005) menar att även med en stark tillit till sitt inre, en tillit 

till att varje yttre påfrestning kommer att gå så bra som det går att förvänta sig kan 

behöva kompenseras ytterligare med socialt stöd. Karaseks & Theorell (1990) menar 

att stöd är viktigt i arbetet för att förhindra att stress uppstår då det kan leda till 

depression. Huruvida det personliga eller delegerade arbetet blir utfört förväntar sig 
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intervjupersonerna antingen få berömmet eller kritiken.  Det är därför viktigt att de 

även får det stöd från sina chefer i sitt arbete de förväntar sig. De vill bli lyssnade på, 

få beröm men även konstruktiv feedback. Även om det inte alltid innebär att chefen är 

fysiskt närvarande så är det viktigt att de är kontaktbara om det så behövs. Stödet från 

medarbetare är också viktigt eftersom att medarbetare är en resurs vilket en 

intervjuperson tydligt beskriver. Den resurs måste intervjupersonerna värna om 

eftersom det är medarbetare som gör det möjligt att utföra arbetet. När det inträffar 

händelser på företaget så kan inte mellanchefen klara det själv.  

7.2 Meningsfullhet genom utveckling 
Enligt Paglis & Greens (2002) innebär ledarskapet även att genomföra förändringar 

genom att motivera anhängare och få dem att engagera sig och arbeta hårt för att 

uppnå förändrings mål och arbeta med dem för att övervinna hinder vid förändring. 

Han menar att människan engagerar sig i aktiviteter som de bedömer sig kunna 

hantera. Karasek & Theorell (1990) menar att motivationen befinner sig genom att få 

ta ansvar och möjlighet att fatta egna beslut. De höga kraven uppfattas då som en 

utmaning, ger ökad kunskap, arbetstillfredsställelse som ökar produktiviteten. 

Antonovsky (2005) definierar den andra komponenten i begreppet KASAM som 

beskriver just hanterbarhet och innebär i vilken utsträckning en människa anser sig ha 

resurser till att möta motgångar. Om motgången upplevs som omöjlig eller möjlig att 

ta sig igenom beror på deras känsla att kunna hantera. Antonovskys skriver även om 

meningsfullhet som är den tredje motivationsgrundande komponenten. Den relaterar 

till i vilken utsträckning människan känner att det finns en känslomässig innebörd. 

Människan söker efter en mening med att investera sin energi vid motgångar och de 

krav som ställs på hen. Människan kan må bra i de mindre önskvärda uppgifterna, 

genom att hitta en mening som utgör en känslomässig grund att stå på. Sharma 

Garima och Good Darren (2013) i studien ”The work of middle managers: 

sensegiving for creating positive social change” att mellanchefers arbete beskrivs 

som meningsskapande och meningsgivande. Det är mellanchefer som skapar mening 

för sig själv och för andra. Det som sätter press på intervjupersonerna är att tiden inte 

räcker till. Där de blir tvungna att omprioritera bland de olika ansvarsområdena. 

Intervjupersonerna har resurser i form av utbildning eller erfarenheter vilket gör det 

möjligt för dem att hantera all motstånd som sker i arbetet. Erfarenheterna och 

lärdomarna har de med sig från att de har haft möjlighet att göra misstag och genom 
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sina medarbetare där intervjupersonerna observerar vad som krävs av dem för att 

lyckas genomföra sina arbetsuppgifter. För att vilja engagera sig i arbetet behövs det 

något mer, intervjupersonerna lyfter fram att arbetet ger dem mycket. De tycker om 

att jobba med människor, de känner en egen utveckling, de upplever att de växer som 

människa och lär känna sig själv på ett annat sätt. Intervjupersonerna uppfattar arbetet 

som utvecklande och enormt givande. De uppfattar att de får ut mycket av sitt arbete, 

att de växer som människor. Det handlar om att själv utvecklas genom kunskap inom 

nya områden. Men även att ta ansvar för andra människors välbefinnande och 

utveckling samt att leverera resultat för företagen.  

7.3 Sammanfattning 
I analysen har vi sökt förståelse till hur intervjupersonerna uppfattar sitt arbete som 

mellanchef genom teorierna krav-, kontroll- och stödmodellen samt KASAM. Även 

om intervjupersonerna kan uppfatta arbetet som ett aktivt arbete uppfattas det 

stundom som ett högstressarbete. När arbetet är högt belastat på grund av tidsbrist så 

är det avgörande om de får möjlighet att använda sina egna färdigheter i arbetet 

eftersom det bidrar till utveckling och ökad kunskap. Stöd från medarbetarna är av 

stor vikt då de är själva utförarna av arbetet och utan de så kan inte mellanchefen 

leverera det förväntade resultatet från överordnade. Viktigt är även att få stöd från 

närmsta chef, som lyssnar och ger feedback. Att känna meningsfullhet i arbetet gör att 

det uppfattas som en utmaning istället för börda, även där lyfts självutveckling men 

även att bidra till medarbetarens utveckling.   

8. Sammanfattning och reflektion 
I studien framkom det att mellanchefers arbete innefattar ett flertal olika 

arbetsområden så som att se till att visa resultat för företag genom att ta ansvar för sitt 

arbete. Samtidigt ska mellanchefer ansvara för medarbetare genom att delegera ut 

arbetsuppgifter och ha kontroll på att medarbetare har utfört arbetet. Oavsett om 

arbetet delegeras till medarbetare så anser mellancheferna i studien att om arbetet inte 

sköts så är det de som får ta på sig ansvaret. Mellanchefer har också ansvaret för att se 

till att personalen mår bra i arbetet. Att försöka se till bådas behov är inte alltid lätt 

där det lyfts fram att tiden inte räcker till för att vara med medarbetare. Arbetet 

innebär också att prioritera om arbetet och som det lyfts fram, det handlar ibland om 

att släcka bränder. Konsekvensen av alla arbetsområden blev att tiden inte alltid 
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räckte till. Mellancheferna fick därför jobba över eller prioritera det som var viktigast. 

I den här situationen är stödet från medarbetare men också från de närmsta cheferna 

viktiga. Utan medarbetare så kan inte mellancheferna klara av att utföra sitt arbete och 

utan sina chefer kan de inte få hjälp med att hantera svåra situationer.   

Utbildning efterfrågas av flertalet mellanchefer i studien däremot ser vi att den 

mellanchefen med en utbildning som kan relateras till arbetet anser att det är svårt att 

tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken. Det visar på att utbildningen inte är 

avgörande för att kunna utföra det arbete som innebär för den arbetsroll som 

mellanchefer har. Däremot enligt teorierna medför kunskap att lättare hantera och 

förutse händelser som kan inträffa på arbetet. Kunskap kan de få genom 

arbetserfarenhet. Delaktighet i att ta beslut i arbetet är viktigt, det medför att 

mellancheferna får en ökad kontroll i arbetet och på så sätt har de möjlighet att 

utvecklas genom att själva få ta beslut och använda sig av sina färdigheter, vilket ger 

en ökad kunskap och utveckling. 

Mellancheferna visade inte tendens på att arbetet var alltför krävande eller alltför 

pressat det visade ändå på att arbetet upplevdes väldigt givande och utvecklande. Det 

visar på att oavsett hur påfrestande arbetet har varit för dem så känner de ändå 

meningsfullhet i arbetet. Vilket visar på vikten av skapa ett meningsfullt arbete för att 

mellanchefer inte ska uppleva arbete som endast medför höga krav och stress vilket i 

slutändan kan leda till depression. 

Till vidare forskning hade det varit av intresse att fördjupa sig i vilka faktorer som 

mellanchefer anser som meningsfulla. Även om tidigare studier har lyft fram ett 

flertal faktorer så skulle det vara av intresse att fördjupa sig ännu mer. Vi tror att det 

kan variera beroende på arbete men också beroende på hur organisationsstrukturen ser 

ut. Intressant är även en jämförelsestudie med mellanchefer i den offentliga sektorn 

och hur de uppfattar sitt arbete. 

Våra egna reflektioner under processen är att alla mellancheferna som vi har 

intervjuat har upplevts vara positiva och energiska. När vi gick djupare in i resultatet 

så förstod vi att arbetet innebär hård press. De har en viktig uppgift och att känna att 

företagets framgång hänger på att de utför sitt jobb kan inte vara lätt att bära med sig. 

Det kan vara en av anledningarna till att mellanchefer jobbar hårdare samt jobbar över 

eftersom allt i slutändan ändå hamnar på dem. Vi vill slutligen lyfta fram att den 
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studie vi har utfört inte representerar alla mellanchefer utan endast de mellanchefer 

som ingår i studien. 
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Bilaga- Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor: 

Kan du berätta om dig själv 

- hur hamnade du här? 

- utbildning? 

- ambitioner? 

 

Organisationsfrågor: 

- organisationsstruktur 

- värdegrund 

 

Övergripande frågor: 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Hur ser en bra dag ut? 

Hur ser en dålig arbetsdag ut för dig? 

- hur gör du då?? 

 

Empowerment: 

Kan du beskriva vilka möjligheter du har att utvecklas? 

- i verksamheten 

- i ditt eget arbete 

Kan du beskriva vilka möjligheter du har att påverka? 

- verksamheten 

- ditt eget arbete 

Upplever du att du har kontroll över ditt arbete? 

- på vilket sätt?  

- om inte, hur skulle du vilja att det var? 

 



	  

Ansvar 

Vad innebär ansvar för dig? 

Upplever du att du har ansvar? 

- på vilket sätt?   

Vilka förväntningar upplever du att organisationen har på dig? 

Vilka förväntningar har du på organisationen? 

Hur upplever du att organisationen motiverar dig? 

- hur upplever du stödet från organisationen? 

 

 

Självstyre  

Kan du beskriva dig själv som chef?  

- egenskaper du värdesätter hos dig själv i ditt chefskap?  

- finns det något du skulle vilja förändra?  

 

Vad får dig att gå till jobbet? 

Hur motiverar du dig själv? 

- disciplinerar? 

- prioriterar du dina arbetsuppgifter? 

Hur hanterar du framgångar? (belönar) 

- hur	  gör	  du	  då?	  

Hur	  hanterar	  du	  motgångar?	  	  

- hur	  gör	  du	  då?	  
	  

Vad driver dig i ditt arbete? 

Vad känner du att ditt arbete ger dig?  

Har du något mer att tillägga? 
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