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Sammanfattning 

Titel: Mellanchefens väg till arbetstillfredsställelse - En kvalitativ studie om hur arbetsdelegering, 

arbetsbeslutsgrad och arbetstillfredsställelse påverkar varandra sett från  mellanchefens perspektiv. 

 

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Jacob Kjessler och Joakim Delking 

 

Handledare: Signe Jernberg och Kristina Mickelsson 

 

Datum: 2018 - maj 

 

Syfte: Inom företag finner vi mellanchefer, en anställd som befinner sig i mitten av organisationen 

med ledning och styrelse ovanför sig och anställda under sig. Krav ställs på dessa mellanchefer att 

arbeta effektivt med hög produktivitet där många beslut behöver fattas. Detta kan medföra att 

mellanchefer uppfattar en hög press i form av att arbeta hårt med brist på resursen tid och mellanchefer 

behöver arbeta effektivt för att klara av det dagliga arbetet vilket de kan göra genom deras höga 

arbetsbeslutsgrad. Denna höga press på effektivitet, produktivitet samt hög arbetstid kan medföra en 

minskning av mellanchefens arbetstillfredsställelse. För att hantera denna press med begränsade 

tidsresurs finns ledarskapsverktyget arbetsdelegering. Arbetsdelegering till underordnade gör att 

mellanchefer kan ge ifrån sig auktoritet och kontroll att utföra uppgifter, vilket har en effekt på att 

mellanchefens arbetstid frigörs. Med detta sagt finner vi tre begrepp, arbetstillfredsställelse, 

arbetsbeslutsgrad samt arbetsdelegering som är relaterade med varandra men vi vet inte hur de 

påverkar varandra. Hur dessa begrepp påverkar varandra kan bana väg för hur mellanchefer kan 

använda sig av dessa begrepp för att nå en hög arbetstillfredsställelse, inneha en välbalanserad 

arbetsbeslutsgrad samt arbeta effektivt med delegering. För att förstå detta ställer vi oss frågan; Hur 

påverkas arbetsbeslutsgraden när delegering av arbetsuppgifter till underordnade sker, påverkar även 

denna delegering mellanchefens arbetstillfredsställelse samt om fallet är så att delegering påverkar 

arbetsbeslutsgraden, kan arbetstillfredsställelsen påverkas också? 

 

Detta mynnar ut i ett syfte där denna studie vill skapa en fördjupad förståelse hur dessa begrepp 

påverkar varandra; 

 

● Arbetstillfredsställelse 

● Arbetsbeslutsgrad 



 

 

 
 

● Arbetsdelegering till underordnade 

 

Metod: För att göra denna studie möjlig har vi utfört 11 kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vi 

skapade ett urval med hjälp av strategiskt urval som grundar sig i vissa kriterier som vi tror våra 

respondenter behöver ha för att skapa ett resultat som hjälper oss att finna hur dessa begrepp påverkar 

varandra. 

 

Resultat och Slutsats: Vi fann hur arbetsdelegering och arbetsbeslutsgrad påverkar varandra, 

samtidigt som dessa två begreppet påverkar varandra fann vi att högre frekvent användning av 

arbetsdelegering positivt påverkar mellanchefens arbetstillfredsställelse. Då arbetsdelegering minskar 

arbetsbeslutsgrad fann vi även att den minskade arbetsbeslutsgraden även påverkar 

arbetstillfredsställelsen positivt.  

 

Uppsatsens bidrag: Mellanchefers arbetstillfredsställelse har tidigare inte behandlats inom 

företagsekonomin. Vi ger därför företagsekonomin en teoretisk insikt i hur arbetstillfredsställelse, 

arbetsbeslutsgrad samt arbetsdelegering påverkar varandra. Dock på grund av den begränsade 

forskningen inom detta område ger vi en första inblick sett från mellanchefers synsätt. 

 

Förslag på fortsatt forskning: Vi har sammanfattat fyra punkter som förslag till ytterligare 

forskning. Först anser vi att ytterligare studier behöver genomföras för att styrka vår slutsats, där 

studier som använder sig av fler respondenter är i fokus. Andra förslaget kretsar kring denna studies 

synsätt, då vi endast utgått från mellanchefers perspektiv behöver detta kompletteras med fler 

perspektiv från underordnade och överordnade. Tredje förslaget inkluderar ett mönster vi såg under 

intervjuerna, teorin menar att mer erfarenhet också kommer resultera i att mellanchefer använder sig 

utav arbetsdelegering mer frekvent. Detta vad dock inget vi kunde se under våra intervjuer, därför 

anser vi att fortsatt forskning inom området hur erfarenheten hos mellanchefer påverkar deras sätt att 

se på arbetsdelegering. Sista och fjärde förslaget innebär vad kontroll och auktoritet över en uppgiften 

egentligen är?  

 

Nyckelord: Arbetsbeslutsgrad, arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse, mellanchefer, 

arbetsdelegering.  
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Aim: Within companies we find the middle level managers, located in the middle of the organization 

with managers above them, as well as employees underneath. Requirements are made on these middle 

level managers to work efficiently with high productivity, where many decisions need to be made. 

This may cause middle managers to perceive high pressure in terms of working hard with lack of 

resource time, middle managers need to work effectively to cope with daily work, which can be 

summed up as high levels of job decision latitude. This high pressure on efficiency, productivity and 

high working hours can lead to a reduction of the mid-career's job satisfaction. To manage this press 

with limited time resources, the leadership tool delegation could be an option. Subordination of work 

to subordinates allows middle level managers to give authority and control to perform tasks, which 

has the effect of releasing the mid-term working hours. Having said that, we find three concepts, job 

satisfaction, job decision latitude, and job delegation that seem to coincide with each other, but we 

do not know how they affect each other. How these concepts affect each other can pave the way for 

middle level managers to use these concepts to achieve high job satisfaction, maintain a well-balanced 

job decision latitude, and see benefits of job delegation. In order to understand this, we ask ourselves 

the question; How does job decision latitude affect when delegation of duties to subordinates takes 

place, does this delegation affect the middle level managers job satisfaction, and if the case is such 

that delegation affects the level of job decision latitude, can job satisfaction also be affected? 

 

This opens up for a aim in which this study wants to create an in-depth understanding of how these 

concepts affect each other; 

 

● Job satisfaction 

● Employment Decisions Degree 



 

 

 
 

● Work delegation to subordinates 

 

Method: In order to make this study possible we have conducted 11 qualitative semistructured 

interviews. We created a selection using strategic selection based on certain criteria that we believe 

our respondents need to create a result that helps us find out how these concepts affect each other. 

  

Result & Conclusions: We found how job delegation and job decision latitude affect each other. 

While these two concepts affect each other, we found that higher frequent use of job delegation 

positively affects the middle level managers job satisfaction. As labor delegation reduces the level of 

workability we also found that the reduced job decision latitude also has a positive impact on job 

satisfaction. 

 

Contribution of the thesis: Middle level managers job satisfaction has previously not been addressed 

in the business administration. We therefore give the business economics a theoretical insight into 

how job satisfaction, job decision latitude and work delegation affect each other. However, due to the 

limited research in this area, we provide a first insight from the middle level managers approach. 

 

Suggestions for future research: We have summarized three points as suggestions for further 

research. First, we consider that further studies need to be conducted to reinforce our conclusion, 

where studies that use more respondents are in focus. The second proposal focuses on this study 

approach, since we only started from the middle managers perspective, we ask further studies to 

include more perspectives from subordinates and superiors. The third suggestion includes a pattern 

we saw during the interviews, the theory means that more work experience will also affect how much 

middle managers uses job delegation as a management tool. This, however was nothing we could see 

during our interviews, we therefore believe that further research in the field should be made of how 

the experience of middle managers affects their way of looking at work delegation. The last and fourth 

proposals mean what control and authority over a task really is? 

 

Key words: Job Decision Latitude, Job Demands, Job Satisfaction, Middle level manager, Job 

Delegation.  
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet presenteras ämnet genom en bakgrundsbeskrivning och diskussion av det 

problem som är aktuellt i denna studie. Vidare presenteras studiens syfte samt de forskningsfrågor 

som syftet är uppdelat i. Utöver detta går vi igenom arbetets avgränsningar samt presenterar hur 

arbetet är disponerat. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Idag befinner vi oss i en värld där efterfrågan på tillväxt är ständig (Kotler & Armstrong, 2014; Yukl, 

2012). Den teknologiska utvecklingen sätter press på företag att alltid ligga i framkant och 

effektivisera sina resurser till nya nivåer. Detta sätter framförallt press på företagens anställda om att 

alltid ligga i framkant och att prestera på toppnivåer för att företaget ska kunna bibehålla sin 

konkurrenskraftighet (ibid.). En viktig position inom företag som till stor del påverkas av denna press 

är mellancheferna (Mintzberg, 1979; Karasek, 1979).  

 

Mellanchefer utgör en central del i företagen de är verksamma i. De agerar brygga mellan ledning 

och arbetare och bär ansvaret för att sina avdelningar ska prestera. Mellanchefernas arbete skapar till 

stor del grunden till företagets prestationer som helhet (Mintzberg, 1979; Floyd & Wooldridge, 1992). 

Därigenom läggs det stora krav på prestation, effektivitet och produktivitet hos mellanchefer. För att 

kunna hantera dessa krav krävs att mellanchefen har en central roll i beslutstagande, vilket i sin tur 

leder till stor makt hos mellancheferna i organisationen (Balogun, 2003). Detta genererar samtidigt 

hög arbetsbelastning hos dessa individer (ibid.). 

 

Mellanchefen innehar stora delar av organisationens ansvarsområden som en del av sin 

arbetsbeskrivning (Mintzberg, 1979). Exempel på ansvarsområden kan vara säljansvar, 

personalansvar, produktionsansvar eller resultatansvar, som kombineras med ett ansvar för att hålla 

ihop organisationen genom att förmedla det som ledningen i företaget meddelar neråt i organisationen 

och förmedla det som arbetarna vill ha sagt till ledningen. Ur detta perspektiv kretsar hela 

organisationens prestation, sammanhållning och effektivitet kring mellanchefen (ibid.). Allt detta kan 

göra att mellancheferna upplever en stor press vilket kan påverka deras arbetstillfredsställelse negativt 

(Karasek, 1979). De behöver ofta arbeta mycket övertid för att utföra sina arbetsuppgifter i tid och 

övertidsarbetet minskar deras fritid och gör att livet utanför arbetet, som vanligtvis finns till för att 

ladda batteriet, tar skada (Hone et al., 2015). 
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Hanteringen av mellanchefens ansvarsområden och arbetsbelastning utgör en central del för det 

vardagliga arbetet och arbetstillfredsställelsen hos dem (Hone et al., 2015). Tack vare sin höga 

arbetsbeslutsgrad är mellanchefen en av de roller inom en organisation som har mest resurser till sitt 

förfogande och därmed bäst förutsättningar för att hantera detta (Karasek, 1979; Floyd & Wooldridge, 

1997; Rouleau & Balogun, 2011). Dessa förutsättningar ger mellanchefen stor möjlighet att delegera 

sitt arbete. Delegering är ett verktyg genom vilket de kan minska både sitt ansvar och sin 

arbetsbelastning (Shell, 2003; Karasek, 1979). Detta verktyg borde således kunna förbättra 

mellanchefernas arbetstillfredsställelse och således deras och hela organisationens arbetsprestationer 

(ibid.). 

 

1.2 Problemformulering 

Mellanchefen har en central roll inom sitt företag: att agera brygga mellan ledning och arbetare, och 

utgör därmed en central del i företagets operativa arbete (Mintzberg, 1979; Floyd & Wooldridge, 

1992). Ansvaret för ett företags operativa arbete medför ofta en mycket stor arbetsbelastning hos 

mellancheferna, vilket även kan leda till låg arbetstillfredsställelse hos individen (Balogun, 2003; 

Barling & Cloutier, 2017; Karasek, 1979).  

 

Nielsen et al. (2017) skriver att arbetare som har hög arbetstillfredsställelse också kommer att prestera 

bättre och generera godare förutsättningar för organisationer att utnyttja sina mänskliga resurser till 

fullo. Luthans (2002) skriver att den befintliga forskningen kring arbetstillfredsställelse ligger till 

grund för hur anställda hanteras i organisationer idag, samt att det finns en gedigen mängd forskning 

kring hur denna arbetstillfredsställelse bör skapas (Lee et al., 2017). Trots detta finns det ytterst lite 

forskning kring mellanchefens förutsättningar att handskas med sin arbetstillfredsställelse, samtidigt 

som det finns en stor mängd studier som behandlar anställdas arbetstillfredsställelse generellt 

(Karasek, 1979; Lee et al., 2017; Barling & Cloutier, 2017). Detta tyder på att mellanchefens roll har 

glömts bort i dagens forskning kring arbetstillfredsställelse. 

 

Faktorer som enligt teoretiker påverkar arbetstillfredsställelsen är arbetsbelastning och 

arbetsbeslutsgrad. Janssen (2001) påvisar tydliga samband mellan arbetsbelastning och 

arbetstillfredsställelse, desto högre arbetsbelastning desto högre torde arbetstillfredsställelsen bli. 

Denna ökning av arbetstillfredsställelse börjar tillslut avta allt eftersom arbetsbelastningen blir för 

omfattande för individen. 

 

Arbetsbeslutsgrad hos mellanchefer påverkar deras arbetstillfredsställelse. Karasek och Theorell 

(1990) beskriver arbetsbeslutsgrad som möjligheten hos en individ att använda sin kompetens för att 
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utföra en uppgift. Denna arbetsbeslutsgrad ger individen auktoritet att bestämma hur uppgiften ska 

lösas och därigenom förutsättningarna att planera och strukturera sin arbetsdag. Likt arbetsbelastning 

påverkar arbetsbeslutsgrad arbetstillfredsställelsen positivt (Joiner och Leveson, 2013; Karasek, 

1979; Schriesheim et al., 1998; Lyons, 2016; Wernerfelt, 2007). Karasek (1973) nämner dock att även 

arbetsbeslutsgrad ger minskad arbetstillfredsställselse när arbetsbeslutsgraden blir för omfattande 

alterna eller för liten. 

 

Karasek (1979) och Floyd & Wooldridge (1997) skriver att mellanchefer har goda förutsättningar att 

handskas med sin arbetsbelastning genom sin stora arbetsbeslutsgrad. Detta genom ett verktyg som 

kallas delegering. Lyons (2016) definierar delegering som vägen att lösa uppgifter genom andra 

medarbetare. Shell (2003) menar att detta innebär möjligheten att ge ifrån sig flera av de stora 

ansvarsområden som chefer kan inneha. Detta innebär i teorin möjligheter för mellanchefer att kunna 

behärska sin stora arbetsbelastning genom deras stora arbetsbeslutsgrad och därigenom kunna uppnå 

arbetstillfredsställelse.  

 

Trots att detta teoretiska perspektiv är relativt tydligt kring mellanchefernas förutsättningar att hantera 

sin arbetstillfredsställelse genom delegering och arbetsbeslutsgrad finns det inga empiriska studier 

som behandlar detta forskningsgap. Detta innebär att det inte finns någon insikt kring hur 

mellanchefer kan hantera sin arbetssituation och skapa bättre förutsättningar för 

arbetstillfredsställelse. Då vi vet att arbetstillfredsställelse är viktigt för produktiviteten hos individer, 

och att mellanchefer utgör en av de mest centrala operativa rollerna inom företag, kan vi se att detta 

område behöver studeras empiriskt (Barling & Cloutier, 2017; Mintzberg, 1979; Floyd & 

Wooldridge, 1992; Floyd & Wooldridge, 1997; Karasek, 1979; Lee et al., 2017).  

 

1.3 Syfte 

Vi vill med denna studie fördjupa förståelsen kring hur mellanchefers arbetstillfredsställelse, 

arbetsbeslutsgrad samt arbetsdelegering till underordnade påverkar varandra. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

1. Hur påverkas arbetsbeslutsgraden hos mellanchefer när delegering av arbetsuppgifter till 

underordnade sker? 

 

2. Hur påverkas arbetstillfredsställelsen hos mellanchefer när delegering av arbetsuppgifter till 

underordnade sker? 
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3. Om arbetsbeslutsgraden hos mellanchefer påverkas när delegering av arbetsuppgifter sker till 

underordnade, hur påverkar det arbetstillfredsställelsen hos mellancheferna? 

 

1.5 Avgränsningar 

I denna studie har vi haft begränsade resurser. Detta har lett till att vi har utnyttjat vårt kontaktnät för 

att komma i kontakt med respondenter som vi anser utgör ett representativt urval. Detta har också 

gjort att vi har avgränsat oss till mellanchefer som vi vet arbetar med mycket delegering och som 

också har hög arbetsbeslutsgrad samt arbetsbelastning. På grund av detta har vi även avgränsat oss 

till en relativt liten mängd respondenter i denna studie. 

 

Vi har i denna studie avgränsat oss till att endast intervjua mellanchefer. Detta medför att vi endast 

fått mellanchefernas perspektiv på sin egna delegering och syn på organisationen som helhet. Vi har 

således inte intervjuat deras underordnade eller överordnade i studien. Vi anser dock inte att denna 

avgränsning skadar studiens förtroende, då vi i studien utgår från mellanchefernas perspektiv på sin 

egna arbetstillfredsställelse. På grund av detta är det endast mellancheferna som kan bidra med 

kunskap om sin arbetstillfredsställelse och att intervjua deras underordnade eller överordnade skulle 

bara resultera i att vi kontrollerar den fakta som mellancheferna har gett oss. Dock, då vi utgår utifrån 

mellanchefernas perspektiv, skulle inte den information de delger oss påverkas av en eventuell 

felaktig beskrivning av deras arbete, då deras arbetstillfredsställelse är så pass individuell att deras 

bild blir den absoluta sanningen. 

 

Vi har även i detta arbete valt att avgränsa oss till mellanchefer som arbetar mycket övertid. Detta då 

vi har letat efter mellanchefer som till stor grad delegerar arbete, och då arbetsbelastning är en 

grundläggande anledning till varför många delegerar (Karasek, 1979; Quick et al., 2000) valde vi att 

göra denna avgränsning för att kunna hitta ett representativt urval. Vid en större studie skulle vi 

således föreslå att urvalet utökas till att inkludera även mellanchefer med lägre arbetsbelastning. 

 

För att kunna skapa förutsättningarna att intervjua mellanchefer som har goda möjligheter att delegera 

som de vill har vi också valt att endast intervjua mellanchefer med hög arbetsbeslutsgrad. Detta för 

att säkerhetsställa att de har möjlighet att bestämma själva över hur de delegerar sitt arbete samt hur 

de disponerar sin tid. Detta leder att vi har avgränsat oss till de mellanchefer som passar in på dessa 

beskrivningar. 
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1.6 Disposition 

Denna studies disposition grundar sig i rekommenderad struktur för kvalitativa studier (Bryman & 

Bell, 2011). Detta innebär att arbetet börjar med en inledning där vi presenterar ämnet, 

problemformulering som presenterar varför studien har genomförts och varför den är viktig, vårt syfte 

samt forskningsfrågor, arbetets avgränsningar samt dispositionen.  

 

I del 2 presenterar vi den relevanta litteraturen och forskningen för studien för att säkerställa att 

läsarna blir insatta i ämnet, så att ingenting ska tas ur dess kontext och för att förtydliga vilka 

definitioner av nyckelbegrepp vi har utgått från i denna studie.  

 

I del 3 presenterar metod som har använts i denna studie.  

 

I del 4 presenteras det empiriska resultatet från denna studie. I denna del har vi valt att använda oss 

av så mycket citat som möjligt för att möjliggöra för egna tolkningar samt för att skapa en transparens 

av våra egna tolkningar. 

 

I del 5 presenteras vår diskussion av det empiriska materialet. Här har empirin ställts mot den 

teoretiska referensramen och jämförelser mot befintliga teorier har gjorts.  

 

I del 6 presenterar vi de slutsatser som vi har kommit fram till i arbetet genom att svara på våra 

forskningsfrågor från del 1. Här skriver vi även om förslag till ytterligare forskning inom intressanta 

ämnen som vi har stött på under genomförandet av denna studie. 

 

I del 7 presenterar vi en referenslista över den teori som vi har använt oss av i studien. 
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2. Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen presenterar den relevanta litteraturen och forskningen för denna 

studie. Vi presenterar även de definitioner av nyckeltalen som vi använt oss av. 

 

 

2.1 Mellanchefer och Arbetstillfredsställelse 

En känd modell kring organisationslära är Mintzbergs konfigurationer (Mintzberg, 1989). Denna 

modell innehåller fem pelare: Strategisk ledning, Operativ kärna, Teknostruktur, Servicestruktur och 

till sist Mellanchefer. Den sistnämnda pelaren, mellanchefer, innebär den person som har 

huvudansvaret för att övervaka och samordna någon del av produktionen och/eller den dagliga 

driften. Innehavaren av denna roll ska även förse information från den operativa kärnan upp i 

organisationen, samt från toppen av organisationen ner till den operativa kärnan. Mellanchefen är 

därför utan tvekan en viktig pelare i dagens företag, som behöver fungera i form av effektivt arbete 

som chef för att företaget ska kunna prestera och utvecklas. Vanliga tjänstebefattningar inom denna 

roll är framför allt avdelningschefer, kontorschefer et cetera (Mintzberg, 1989). 

 

Analyser kring individens arbetstillfredsställelse inom företag har enligt Lee et al. (2017) diskuterats 

länge. Luthans (2002) säger att denna forskning har banat väg för praxis kring hur anställda ska 

hanteras och behandlas idag, vilket skapat goda förutsättningar att utnyttja mänskliga resurser till 

fullo. En viss kultur har skapats som handlar om att fokusera på anställdas trivsel och 

arbetstillfredsställelse inom företag och genom detta nå långsiktig effektivitet i arbetet. Nielsen et al. 

(2017) argumenterar för anställdas trivsel och hög arbetstillfredsställelse och att detta skapar bättre 

prestationer hos anställda. För att vända på myntet: individer som presterar bra trivs ofta på sitt arbete 

och har en hög arbetstillfredsställelse. Hone et al. (2015) menar att arbetstillfredsställelse ger 

konsekvenser i form av mer kreativa medarbetare, stärkt lojalitet till företaget, högre produktivitet 

och bättre prestationer i form av att skapa nöjdhet hos företagets intressenter. 

 

Vi anser att mellanchefer är applicerbara inom begreppet arbetstillfredsställelse då de behöver 

arbetstillfredsställelse likt vanliga medarbetare för att utföra sina uppgifter på ett bra sätt. Hur 

arbetstillfredsställelse ser ut för mellanchefer och medarbetare anser vi är likadant. Mencl et al (2016) 

beskriver arbetstillfredsställelsen som en positiv känsla, en uppskattning hos en individ gällande sitt 

arbete. Den positiva känslan kan uppstå bland annat genom att utföra arbetsuppgifter. Andra viktiga 

grunder för arbetstillfredsställelse är att arbetet uppfyller arbetares grundläggande behov av trygghet, 

samt att arbetet innehar viktiga värderingar som matchas väl med individens (Jahoda, Lazersfeld & 
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Zeisel, 1933/2009). Medarbetare har enligt oss, precis som mellanchefer, en vilja att uppskatta sitt 

arbete och att det ska uppfylla arbetarens behov av matchande värderingar.  

 

Arbetstillfredsställelse till sitt arbete tror vi många kan reflektera över som en viktig pusselbit för att 

trivas i och för att uppskatta sitt arbetsliv. Viljan att komma tillbaka till arbetet nästa dag och känna 

uppskattning till arbetet är för många viktigt. Vi spenderar mer tid på jobbet än utanför arbetet under 

en livstid, det kan därför ses som primärt att arbetstillfredsställelse finns: speciellt hos mellanchefer. 

Arbetstillfredsställelse är en grundfaktor som många anser är viktig för anställda och chefer (Hone et 

al., 2015; Mencl et al., 2016; Noblet & Rodwell, 2009; Jit et al., 2017). Mencl et al. (2016) nämner 

att arbetstillfredsställelse är viktigt att besitta hos chefer för att de ska prestera och göra ett bra jobb. 

 

Grand et al. (2009) nämner att tidigare forskning påvisar att uppgifter som skapar en personlig 

ansvarskänsla hos anställda har en tendens att gynna individens arbetstillfredsställelse. Grand et al. 

(ibid.) har också funnit att denna typ av personlig ansvarskänsla som skapats av olika uppgifter också 

kan ha negativa konsekvenser på hur anställda mår på lång sikt. I deras undersökning, som gjordes 

inom banksektorn, fann de att anställda som fick större ansvarsområden på kort sikt fick en stor 

ökning i tillfredsställelse, samtidigt skapades långsiktiga konsekvenser i form av sämre välmående 

hos de anställda.  

 

2.2 Arbetsbelastning och arbetstillfredsställelse 

Voorde et al. (2016) menar på att arbetsbelastning kan definieras som hårdare arbete och ibland längre 

arbetsdagar för att klara av de dagliga arbetsuppgifterna. Högre press sätts även på mellanchefens 

dagliga arbete, vilket i sig kan påverka individens engagemang till sitt arbete och till företaget. 

Janssen (2001) å andra sidan delar upp detta begrepp i två kategorier: kvantitativ arbetsbelastning och 

kvalitativ arbetsbelastning. Kvantitativ arbetsbelastning innebär att individer är skyldiga att arbeta 

snabbt och hårt och har mycket arbete att göra på kort tid, eller permanent mycket att göra på sitt 

arbete. Kvalitativ arbetsbelastning består av rollkonflikter, tvetydigheter kring vem som ska göra vad 

et cetera.  

 

Janssen (2001) beskriver en viktig aspekt kring detta begrepp, nämligen att användning av 

arbetsbelastning som ett brett begrepp är farligt sett till teori, och att kvantitativ och kvalitativ 

arbetsbelastning bör hållas isär för att undvika otydligheter. Vi kommer därför i detta arbete fokusera 

på kvantitativ arbetsbelastning och kommer framgent vid användning av arbetsbelastning som 

begrepp endast syfta på kvantitativ arbetsbelastning. Janssen (ibid.) påvisar tydliga samband mellan 

arbetsbelastning och arbetstillfredsställelse: ju högre arbetsbelastning desto högre 
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arbetstillfredsställelse får den berörda chefen, upp till en viss gräns. När arbetsbelastningen blir för 

omfattande tenderar chefer att få minskad arbetstillfredsställelse. Detta styrks även av Karasek (1979) 

som illustrerar hur sannolikheten för jobbmissnöje förändras i samband med att arbetsbelastningen 

ökar. Detta jobbmissnöje menar Karasek (ibid.) är en konsekvens av minskad arbetstillfredsställelse.  

 

2.3 Arbetsbeslutsgrad och arbetstillfredsställelse 

Med arbetsbeslutsgrad menas antalet beslut som behöver tas i det dagliga arbetet, beslut som kan vara 

allt från större strategiska beslut till mindre beslut. Furunes et al. (2011) definierar arbetsbeslutsgrad 

som möjligheten att kontrollera något såsom situationen tillåter. För att anamma sin arbetsbeslutsgrad 

som chef krävs det av chefen att hen uppfattar arbetsbeslutsgraden och arbetar med den (ibid.). 

Furunes et al. (ibid.) påvisar vidare att en chef ska kunna utöka sin arbetebeslutsgrad baserat dels på 

sin kompetens att vara proaktiv, dels på om chefen är villig att vara proaktiv.  

 

Karasek och Theorell (1990) generaliserar begreppet arbetsbeslutsgrad där en arbetare får möjlighet 

att använda sin kompetens inom ett område för att slutföra en uppgift, samt får auktoritet att bestämma 

hur uppgiften ska lösas. Detta innebär att den kontroll som ges till arbetaren genom delegering inte 

nödvändigtvis innebär bestämmande över andra utan att individen själv får kontroll över sina egna 

beslut inom uppgiftens ramar. Hur arbetsbeslutsgrad ser ut i praktiken kan som nämnt ovan skilja 

från mellanchef till mellanchef. Vissa har en hög arbetsbeslutsgrad och andra har en mer begränsad 

grad av beslutsfattande. Vi kommer i detta arbete avgränsa oss mot mellanchefer som har en hög 

arbetsbeslutsgrad. 

 

Karasek (1979) menar på att ökning av arbetsbeslutsgraden hos en mellanchef också innebär en 

ökning av deltagandet i företaget vilket i sin tur påverkar arbetstillfredsställelsen positivt. Den höga 

arbetsbeslutsgraden skapar även en större frihet hos mellanchefen genom att individen får utföra sina 

uppgifter på ett sätt som passar dennes preferenser, vilket även det påverkar arbetstillfredsställelsen 

positivt. Dock menar flera forskare att arbetstillfredsställelsen endast kan öka till en viss gräns, och 

när arbetsbeslutsgraden blir alltför omfattande tenderar arbetstillfredsställelsen istället att minska 

(Joiner & Leveson, 2013; Karasek, 1979; Schriesheim et al., 1998; Lyons, 2016; Wernerfelt, 2007). 

 

2.4 Arbetsbelastning och arbetsbeslutsgrad hos mellanchefer 

Janssen (2001) påvisar tydliga samband mellan arbetsbelastning och arbetstillfredsställelse, ju högre 

arbetsbelastning desto högre arbetstillfredsställelse får chefen, till en viss gräns. Janssen (ibid.) menar 

att detta beror på att chefen behöver känna sig behövd i organisationen, och när arbetsbelastningen är 

för låg kommer inte chefen att känna delaktighet i organisationen. När arbetsbelastningen blir för 
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omfattande tenderar chefer att få minskad arbetstillfredsställelse. Detta blir väldigt aktuellt i fallet för 

mellanchefer då de får press från många olika håll på en daglig basis (Mintzberg, 1989). Till skillnad 

från arbetare, som får press uppifrån, och chefer, som får press nerifrån, får mellanchefer press på sig 

från båda hållen. Detta gör att det ofta ställs orimliga krav på mellancheferna som kan leda till 

minskad arbetstillfredsställelse (Mintzberg, 1989; Pinto et al., 2016). Mellancheferna har dock ofta 

hög arbetsbeslutsgrad och kan därför hantera denna situation genom att reglera arbetsbelastningen 

som de utsätts för (Karasek, 1979). Ett verktyg för att hantera detta är genom delegering (Mintzberg, 

1989). Detta innebär att mellanchefen agerar som en brygga av arbetsuppgifter och frågor mellan 

chefer och anställda och kan hantera delegering av beslut och uppgifter däremellan. 

 

På grund av att mellanchefer agerar brygga mellan cheferna och de anställda kommer deras 

arbetsbelastning både uppifrån och nerifrån. Mintzberg (1989) skriver att mellanchefer ofta tar emot 

uppgifter och mål från chefer som de sedan måste definiera, bryta ner till en utförandeplan och sedan 

delegera vidare till de anställda. Därefter, när arbetet är utfört av de anställda, måste de också 

återrapportera resultatet till sina chefer. Deras arbete går således att illustrera enligt Figur 1 nedan.  

 

 

 

Figur 1: Illustrering av hur mellanchefer kan arbeta med delegering för att hantera sin arbetsbelastning. 

 

2.5 Delegeringens påverkan på arbetstillfredsställelse 

Delegering har länge funnits inom företagsekonomin. Lyons (2016) definierar delegering som vägen 

att lösa och utföra uppgifter inom företaget genom andra medarbetare, oftast underordnade. Dessa 

typer av uppgifter kan till exempel vara administrativa, strategiska beslut, enklare arbetsuppgifter et 

cetera. Shell (2003) skriver att delegering är en distribution av ansvar och auktoritet inom en 

organisation. Med andra ord innebär därför delegering att det är en decentralisering av beslutstagande 

och utförandet av uppgiften i fråga. Shell (ibid.) nämner dock att delegering inte nödvändigtvis 

innebär att en mellanchef därigenom blir av med ansvaret för att uppgiften genomförs, utan att det 

fortfarande ligger på mellanchefens axlar sett uppifrån. Shell (ibid.) nämner också att delegering kan 

vara till nytta för både organisationen och individen, då hög grad av decentralisering kan förespråka 

initiativ och självförtroende hos anställda. Dock menar Shell (ibid.) att denna decentralisering kan 
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skapa problem med kontroll och även medföra risker för organisationen. Detta då chefen i samband 

med delegeringen kan förlora kontroll av utkomsten av arbetet (för mer information, se 2.8). 

 

Delegering anses enligt Lyons (2016) påverka arbetstillfredsställelsen positivt då medarbetaren som 

får uppgiften delegerad till sig får förstärkt engagemang gentemot organisationen. Andra studier 

nämner delegeringens olika konsekvenser, dock sett till välmående främjar delegering 

arbetstillfredsställelsen och engagemanget till organisationen (Joiner & Leveson, 2013; Schriesheim 

et al., 1998; Wernerfelt, 2007). 

 

2.6 Delegeringens påverkan på arbetsbelastning 

Karasek (1973) skriver att det finns direkta kopplingar mellan delegering och minskad 

arbetsbelastning. Detta styrks även av Trickett (1962) som skriver att delegering är ett av de mest 

effektiva sätten för mellanchefer att använda sin tid. Detta då det minskar arbetsbelastningen och 

därigenom tillåter dem att fokusera på de stora målen istället för att genomföra många små enklare 

uppgifter. Delegering öppnar därför upp en ny dimension av chefsarbete som tillåter mellancheferna 

att effektivisera de befintliga resurserna.  

 

Mintzberg (1989) skriver dock att delegering har ett dilemma. När chefer har för mycket att göra står 

de inför två val; genomföra uppgiften själva eller delegera. Båda dessa beslut kommer i denna 

situation att vara ohållbara. Detta då delegering ofta kommer att ske när individer har för mycket att 

göra och kommer därför ofta att genomföras med bristfällig kommunikation. Då de arbetsuppgifter 

som chefer utför ofta baseras på deras egna information och kunskap är ofta detta också lagrat i deras 

huvud. Detta skapar därför svårigheter att delegera då mycket av informationen finns i chefernas 

undermedvetna och därför inte alltid går att kommunicera till underordnade. Detta innebär att 

genomförd delegering också ofta blir följt av uppföljningsfrågor, fel och beslut som leder 

organisationen i fel riktning. Dessa delegeringar kan därför leda till att cheferna får en ökad 

arbetsbelastning (Mintzberg, 1989). 

 

Shell (2003) skriver att delegering består av fyra steg; definition av uppgiften, kommunikation, 

övervakning och resultatanalys. Utifrån bergs (1989) dilemma behandlas bara de två första stegen 

som den huvudsakliga anledningen till att dilemmat skapas i övervakningen och resultatanalysen. 

Shell (2003) skriver att arbetsbelastningen kan öka långsiktigt om chefen inte vill ge ifrån sig 

ansvaret. Detta, samt oviljan att delegera över huvud taget, kan enligt Shell (ibid.) bero på tre 

huvudorsaker; först kan chefen tro att ingen i organisationen är tillräckligt kompetent att hantera 

uppgiften, för det andra kan många mellanchefer försöka stärka sin makt i organisationen genom att 
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skapa sig en central roll i allt beslutstagande och uppgiftsutförande och en tredje anledning kan vara 

att cheferna inte har tillräcklig kompetens för att faktiskt delegera.  

 

Den teori som Shell (2003) skriver om att delegering kan leda till ökad arbetsbelastning långsiktigt 

behandlar dock inte den dimension som berg (1989) diskuterar, det vill säga att delegering genomförs 

när chefer redan har för mycket att göra. I det stadiet kan delegering leda till ökad arbetsbelastning 

kortsiktigt då chefen måste lösa en mängd problem som kan uppstå genom bristfällig kommunikation 

i övervakningsfasen och resultatanalysen. Detta dilemma ges av berg (ibid.) som en ytterligare 

anledning till varför många chefer väljer att inte arbeta med delegering.  

 

Youngwirth (2007) skriver att det också finns en mängd anledningar till varför chefer inte arbetar 

med delegering i den utsträckning som de borde. En viktig aspekt som han lyfter upp är motivationen 

att delegera. De flesta som inte arbetar med delegering har inte haft motivationen att göra detta förens 

det är försent. Likt det som berg (1989) beskriver uppstår ofta behovet att delegera när det inte längre 

finns tid för att genomföra delegeringen. Youngwirth (2007) skriver att detta också går i linje med 

det faktum att det ofta är mer erfarna chefer som klarar av att delegera på ett effektivt sätt. Detta då 

de är mer kompetenta inom rutinerna kring delegering och därför kan genomföra det på ett effektivt 

sätt.  

 

Portny (2002) skriver att det finns en del fallgropar med delegering som får folk att undvika den 

arbetsmetoden. Dessa fallgropar inkluderar såkallat “dump-and-run”, där chefen endast ger uppgiften 

utan att kommunicera information om hur den ska genomföras. Författaren menar att detta med största 

sannolikhet kommer leda till ett bristfälligt resultat eller att det i slutändan kommer leda till större 

arbetsbelastning för den som delegerar. En följd av detta blir också ofta omvänd delegering, där den 

som har fått uppgiften delegerad till sig kommer och ställer frågor och ber om beslut. 

 

2.7 Delegeringens påverkan på arbetsbeslutsgrad 

Chua & Lyengar (2011) påvisar att chefer som fördelar arbetsbeslutsgrad till sina anställda ger ut 

kontroll och makt nedåt i organisationen. Joiner & Leveson (2013) beskriver delegering av beslut 

som en mekanism där chefen ger auktoritet, ansvar och arbetsrelaterad diskretion till underordnade. 

Schriesheim et al. (1998) nämner att en vanlig orsak till att chefer väljer bort delegering är att de inte 

litar på sina anställdas kompetens. Om uppgifterna utförs på ett mindre korrekt sätt försvinner det 

fina i delegering, vilket är att det skapar mer tid åt annat för mellanchefen (Mintzberg, 1989; 

Schreisheim, 1998). Mellanchefen behöver då genomföra utförliga kontroller av uppgiften och i 

värsta fall göra om uppgiften (Mintzberg, 1989; Schreisheim, 1998). En annan aspekt som påverkar 
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hur mycket som delegeras är hur viktiga uppgifterna är. Viktigare beslut hanteras ofta av chefen själv, 

trots att chefen har mycket annat att göra (Mintzberg, 1989; Schreisheim, 1998). 

 

Schriesheim et al. (1998) nämner att vilken utsträckning som en chef väljer att delegera har mycket 

att göra med hur erfaren chefen är. Mer erfarna chefer ser delegering som ett bra verktyg att minska 

sin egna arbetsbeslutsgrad, samtidigt som mindre erfarna chefer väljer att inte använda detta verktyg 

lika frekvent. Andra parametrar som påverkar viljan att minska sin arbetsbeslutsbelastning genom 

delegering verkar infinna sig i hur högt upp chefen befinner sig i organisationen, ju högre upp chefen 

befinner sig desto mer används delegering. 

 

Om mellanchefen delegerar till underordnade som de inte fullt litar på (sett från kompetens) måste 

chefen kontrollera att uppgiften utfördes på ett korrekt sätt, vilket självklart tär på en stor och viktig 

resurs för en chef, nämligen tiden. Som vi har nämnt ovan är balansen mellan arbetet och livet vid 

sidan av en faktor inom arbetstillfredsställelse, vilket gör att delegering till anställda som saknar 

kompetens kan rubba denna balans och tära på mellanchefens arbetstillfredsställelse. Mycket som 

bestämmer vad som ska delegeras och därmed minska arbetsbeslutsgraden hos mellanchefer verkar 

kretsa kring hur kompetenta de anställda upplevs vara.  

 

2.8 Delegering, Arbetsbeslutsgrad och Arbetstillfredsställelse  

Vi har tidigare definierat delegering som en form av decentralisering av arbetsbeslutsgraden hos den 

som delegerar (Lyons, 2016; Shell, 2003). Samtidigt delegeras inte hela ansvaret för uppgiftens 

genomförande, vilket innebär att delegeraren innehar delar av den arbetsbelastning som tillhör 

uppgiften som har delegerats (Mintzberg, 1989; Portny, 2002; Youngwirth, 2007). Baserat på 

teoretisk forskning av Shell (2003) innebär inte nödvändigtvis delegering att ansvaret för arbetet 

minskar, utan bara att delegeringen ger ifrån sig auktoriteten att genomföra uppgiften. Detta innebär 

att mellancheferna som delegerar kommer dra nytta av den arbetstillfredsställelse som genomförandet 

uppgiften skulle ha gett, samtidigt som mellanchefen inte gör det praktiska genomförandet (ibid.). 

Detta innebär att det finns två vägar att nå arbetstillfredsställelse när hög arbetsbeslutsgrad finns enligt 

teorin:  

 

1. Eget bestämmande över arbetet, det vill säga användandet av sin arbetsbeslutsgrad för att 

utföra uppgifter på det sätt som passar mellanchefens preferenser. Exempelvis när en uppgift 

ska lösas kan mellanchefen med hög arbetsbeslutsgrad utföra uppgiften på det sätt som 

individen tycker är mest effektivt. På detta sätt kan mellanchefen få ökad 

arbetstillfredsställelse eftersom uppgiften blir löst på ett sätt som passar mellanchefen samt 
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att uppgiften blir avklarad och frigör möjligheten för mellanchefen att utföra andra uppgifter 

och komma närmare företagets mål. 

  

2. Andra vägen innebär att mellanchefen delegerar iväg sin arbetsbeslutsgrad och därigenom 

uppnår arbetstillfredsställelse genom att uppgiften har utförts av underordnade. Mellanchefen 

får då samma arbetstillfredsställelse som inträffar när en uppgift blir avklarad och tid frigörs 

för att utföra andra uppgifter och därmed komma närmare företagets mål. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Vägar till arbetstillfredsställelse genom arbetsbeslutsgrad eller delegering. 
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2.9 Forskningsdesign 

Figur 2 illustrerar två olika sätt att uppnå arbetstillfredsställelse. Genom att utgå från det perspektivet 

vill vi i denna studie undersöka hur delegeringen av en mellanchefs arbetsbeslutsgrad till 

underordnade påverkar deras förutsättningar till att nå arbetstillfredsställelse genom 

arbetsbeslutsgrad. Vi vill också empiriskt undersöka hur delegeringen i praktiken påverkar 

mellanchefernas arbetstillfredsställelse, då detta inte har gjorts tidigare.  

 

Frågeställningen ska undersökas genom att studera hur dessa aspekter påverkar 

arbetstillfredsställelsen samt vilka delar av arbetstillfredsställelsen som de påverkar. Detta gör att vi 

empiriskt ska studera hur delegeringen och arbetsbeslutsgraden påverkar samhörighet, uppskattning 

av företaget, trygghet, tillit och balansen mellan privatlivet och arbetslivet. Detta då dessa är 

grundläggande pelare som påverkar arbetstillfredsställelsen hos individer (Luthans, 2002; Lee et al., 

2017; Nielsen et al., 2017; Jahoda, Lazersfeld & Ziesel, 1933/2009; Karasek, 1979; Joiner & Leveson, 

2013; Schriesheim et al., 1998; Wernerfelt, 2007; Trickett, 1962). Vi tror att detta förhållningssätt 

gentemot dessa begrepp kommer skapa möjligheten att svara på vårt syfte och våra forskningsfrågor.  
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3. Metod 

 

I metoddelen presenteras hur arbetet har genomförts. Inledningsvis presenteras hur syftet förhåller 

sig till den vetenskapsteoretiska referensramen samt hur litteraturinsamlingen har genomförts. Här 

presenteras även bakgrunden till urvalet och varför denna metod har använts samt för- och nackdelar 

med detta. 

 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

Studiens syfte, “Vi vill med denna studie fördjupa förståelsen kring hur mellanchefers 

arbetstillfredsställelse, arbetsbeslutsgrad samt arbetsdelegering till underordnade påverkar varandra”, 

är grunden till vårt metodval. Vi vill skapa en fördjupad förståelse kring hur mellanchefer arbetar 

med dessa tre begrepp för att om möjligt främja sin arbetstillfredsställelse. Detta innebär att vi har ett 

kvalitativt förhållningssätt i studien (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Detta gör att vi alltid kommer att 

utgå från vår empiri med stöd av den teoretiska referensramen för att kunna skapa en djupare 

förståelse i de företeelser vi stöter på i denna studie (Alvesson & Sköldberg, 2017). Vi önskar finna 

förklaringar till vissa företeelser och undersöka hur studieobjekten förhåller sig till detta och hur detta 

påverkar dem. Vår teoretiska referensram kommer således att utgöra en central del i vårt arbete då vi 

måste använda denna för att göra korrekta tolkningar och dra paralleller till liknande företeelser i 

tidigare genomförda studier (ibid.). Morgan & Smircich (1980) argumenterar för att kvalitativ 

forskningsstrategi rådes att användas vid studier rörande människor och den sociala verkligheten, 

vilket styrker förhållningen kring att en kvalitativ studie passar bäst i förhållande till vårt syfte och 

våra forskningsfrågor. 

 

På grund av de tolkningar vi vill göra i studien har vi valt verbet “förståelse” i syftet (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Eftersom vi vill finna hur mellanchefer arbetar med fokus på arbetsbeslutsgrad och 

delegering samt hur detta påverkar individens arbetstillfredsställelse behöver vi samla in empirisk 

data mellanchefer för att sedan skapa en förståelse för hur mellanchefer arbetar med dessa begrepp. 

Vi vill djupdyka i mellanchefens vardag och finna hur individen arbetar med sin arbetsbeslutsgrad 

och delegering för att främja sin arbetstillfredsställelse. För att göra detta behöver vi använda oss av 

en mer nischad tradition än enbart kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2011). Larsson (2005) nämner 

kvalitativ studie som ett brett begrepp som kan delas in i olika forskningstraditioner, varav en tradition 

som nämns är hermeneutik. Larsson (2005) och Sohlberg & Sohlberg (2013) argumenterar vidare för 

när den hermeneutiska traditionen ska användas, vilket är i situationer där studier har målet att tolka 

och skapa förståelse. I syftet använder vi oss av verbet “förståelse” då vi vill skapa en tolkning kring 
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hur mellanchefens arbetstillfredsställelse påverkas av deras arbetsbeslutsgrad och arbetsdelegering 

till underordnade. På grund av detta finner vi att hermeneutik är den vetenskapstradition som passar 

bäst till vår studie, då denna tradition grundar sig i tolkning och förståelse (Larsson, 2005; Sohlberg 

& Sohlberg, 2013). Sohlberg & Sohlberg (2013) menar att denna tradition oftast används för att förstå 

mänskliga avsikter, handlingar och beteende, vilket ytterligare styrker vårt val av forskningstradition.  

 

Hermeneutik kan i perspektiv till oss som författare ses som en nackdel (Larsson, 2005). Detta då vi 

båda har tidigare personlig erfarenheter kring mellanchefens utmaningar gällande tidsbrist, 

arbetsbeslutsgrad, delegering samt arbetstillfredsställelse och har reflekterat länge kring detta, vilket 

kan anses ha påverkat vår tolkning. Larsson (ibid.) nämner ett problem inom hermeneutikens tolkning 

där begreppet förförståelse är forskarens föreställning om ett fenomen vilket gör att det som ska tolkas 

redan har en föreställning i forskarens huvud innan de ens har börjat tolka. Denna förförståelse 

förändras sedan allt eftersom tolkningsprocessen framgår (ibid.). Vi anser att detta är en felkälla som 

är viktig att lyfta upp för att bidra till studiens trovärdighet och transparens. Med detta sagt hade vi 

föreställningen att mellanchefer har mycket att göra på lite tid, vilket skapar press från både chefen 

ovanför mellanchefen men också press från underordnade. Detta kan göra att mellanchefen tappar 

arbetstillfredsställelse. Denna insikt som vi hade innan tolkningen kan ses som en nackdel i perspektiv 

till vårt val av forskningstradition, då hermeneutiken grundar sig på en förutsättningslös tolkning som 

inte bör bli påverkad av fördomar (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Larsson, 2005). Larssons (2005) 

lösning på detta dilemma är att som forskare reflektera över kring hur ens personliga ställningstagande 

påverkar resultatet. Då vårt ställningstagande har blivit bekräftat från teorin (Balogun, 2003; Barling 

& Cloutier, 2017; Karasek, 1979; Shell, 2003; Floyd & Wooldridge, 1997) anser vi att vårt tidigare 

ställningstagande till detta fenomen inte bör ses som ett stort problem (Larsson, 2005). 

 

3.2 Litteraturinsamling 

För att bättre förstå de företeelser som vi stöter på har vi också genomfört en gedigen 

litteraturinsamling för att kunna förstora vår egna förståelse i ämnet samt för att kunna nischa oss till 

ett ämne som inte är undersökt sedan innan och genomföra en kumulativ studie (Bryman & Bell, 

2011). Detta har skapat en förståelse för hur delegering och arbetsbeslutsgrad påverkar både anställda 

och chefer, vi har också upptäckt att det inte finns information kring hur det påverkar mellanchefer, 

som klassas som både och. Genom denna litteraturinsamling har vi kunnat hitta ett gap i forskningen 

som vi strävat efter att tillföra ny kunskap till. 

 

För att genomföra vår litteraturinsamling har vi utgått från HiGs, Emerald och ScienceDirects 

databaser av vetenskapliga artiklar. Våra huvudsakliga sökord har varit arbetsbeslutsgrad, delegering, 
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arbetstillfredsställelse, arbetsbelastning och mellanchefer. Utifrån dessa sökord har vi kunnat hitta en 

större mängd artiklar som fick agera grund för studien och vi har genom deras källförteckningar 

kunnat gräva oss djupare ner i detta teoretiska område. Dessa artiklar har sedan lästs igenom noggrant 

och majoriteten har därefter sållats bort för att kunna fokusera på de artiklar som behandlar det 

relevanta ämnet. Därefter har vi använt oss av vår databas av artiklar för att kunna skapa vår 

vetenskapsteoretiska referensram som sedan har legat som grund för hela studien. 

 

3.3 Urval 

Vid urvalet av respondenter till denna studie ville vi finna individer som uppfyllde specifika kriterier. 

Dessa kriterier är primära sett från studiens syfte och mål då det skapar förutsättningen att med 

begränsade resurser skapa en gedigen empirisk undersökning. May (1997) och Dalén (2015) nämner 

en urvalsmetod vid namn strategiskt urval som utgår från grundläggande kriterier. Detta urval ger 

forskaren en fördel att hitta de rätta respondenterna för sin studie (May, 1997; Dalén, 2015). På grund 

av våra begränsade resurser följer vi Dalén (2015) och May (1997) tips kring att utgå från kriterier 

vid urvalet för att skapa ett representativt urval. Vi har sett att arbetstiden ska överstiga den 

genomsnittliga heltidstjänsten, 40 timmar/vecka, som ett kriterium. Andra kriterier är självklart att 

individen arbetar som mellanchef, att individen har underordnade samt överordnade. Ett annat viktigt 

kriterium som är primärt i vår studie är mellanchefens möjlighet att delegera uppgifter till 

underordnade.  

 

Grunden i urvalet av mellanchefer baserar sig på deras tillgång till resursen tid. Dessa mellanchefer 

har brist på tid eftersom deras arbete inte blir klart på den tidsbudget som är satt. Tidsbristen banar 

väg för utnyttjande av mellanchefens arbetsbeslutsgrad och öppnar upp för ett arbete med delegering. 

För att komma åt den höga arbetsbelastningen behöver vi nå de mellanchefer som måste arbeta längre 

och hårdare än genomsnittet, vilket är ett andra argument för vårt urval av mellanchefer. För att 

hantera denna tidsbrist kan delegering vara en lösning för att kunna uppnå arbetstillfredsställelse. 

Genom dessa kriterier fick vi ett mer spetsigt urval som blir figursytt för vår studie (Dalén, 2015; 

May, 1997).  

 

Vi har utnyttjat vårt personliga kontaktnät för att komma i kontakt med ett urval som består av 

mellanchefer som fyller våra satta kriterier. Vår studie vill komma åt ett speciellt segment inom 

dagens mellanchefer som inte alltid är självklart att ha tillgängligt som forskare. Detta skapar en 

möjlighet att författa en studie om områden som inte tidigare har forskats på samt ger oss 

möjligheterna att komma åt ett representativt urval (Bryman & Bell, 2011). 
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Antalet respondenter i denna studie grundar sig i vår tidsbegränsning. Metodvalet för våra intervjuer 

är semistrukturerade intervjuer, med en frågeguide där mellanchefer får berätta om en vanlig 

arbetsdag. Detta krävde mycket av vår tid per intervju. Eftersom intervjupersonerna skulle berätta om 

allt från arbetsbeslutsgrad, delegering och arbetstillfredställelse till hur detta påverkar deras 

arbetstillfredsställelse, behövde vi som forskare först bilda en uppfattning kring mellanchefens arbete. 

Denna uppfattning anser Trost (2010) och Bryman & Bell (2011) tar upp mycket tid och vi valde 

därför att begränsa oss till ett fåtal respondenter. Antalet respondenter i denna studie kan ses som en 

nackdel inom studiens metodval, vilket vi är medvetna om (Bryman & Bell, 2011; Trost, 2010). En 

studie med fler respondenter hade gjort att studien är lättare att överföra och genom det bygga vidare 

och styrka våra slutsatser (Bryman & Bell, 2011; Trost, 2010). Detta gör tyvärr att studiens 

överförbarhet försämras (ibid.). Däremot ser vi denna nackdel som sekundär eftersom dagens 

forskning inom ämnet är såpass begränsad (Barling & Cloutier, 2017). 

 

3.4 Empirisk datainsamling 

För att uppnå större förståelse inom ämnet vill vi undersöka hur en vanligt arbetsdag ser ut för våra 

respondenter. Vi vill att de ska berätta hur de ser på arbetsdelegering och arbetsbeslutsgrad och 

utnyttjar dessa verktyg. Vi vill att deras förklaring av arbetsdagen ska inkludera balansen mellan 

arbetet och privatlivet, engagemang till sitt arbete och känslan att känna sig behövd inom företaget, 

för att genom deras svar kunna förstå hur deras arbetstillfredsställelse är. Det metodval vi anser passar 

bäst för syftet är semistrukturerade intervjuer, där vi vill att respondenterna ska berätta om en vanlig 

arbetsdag inom tre olika huvudkategorier: 

 

● Arbetsbeslutsgrad 

● Delegering 

● Arbetstillfredsställelse 

 

Bryman & Bell (2011) och Trost (2010) benämner semistrukturerade intervjuer som en metod där 

forskaren använder sig av relativt specifika teman som intervjun ska beröra. Respondenterna får 

utforma sina svar på sitt egna sätt där teman inte nödvändigtvis behöver komma i någon specifik 

ordning (Bryman & Bell, 2011; Trost, 2010). Denna typ av specifika teman kallas även för 

intervjuguide och används som ett hjälpmedel i samband med intervjuerna (Bryman & Bell, 2011; 

Trost, 2010). Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer har vi kunnat få en mer verklig 

bild av den aktuella situationen. Detta då vi genom detta metodval har möjligheten att anpassa oss 

efter vad situationen kräver och därigenom kan hålla dialogen öppen med respondenterna (Bryman 

& Bell, 2011; Trost, 2010). Denna anpassningsbarhet i metoden gör våra intervjuer mindre ledande 
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och vi får större möjlighet att kunna tolka respondenternas kroppsspråk och uttryck (Bryman & Bell, 

2011; Trost, 2010).  

 

Som vi nämnde tidigare i 3.3 Urval ledde dock vårt metodval till att databearbetningen blev 

tidskrävande. Detta styrks av Trost (2010) och Bryman & Bell (2011) som nämner att 

semistrukturerade intervjuer kräver mycket bearbetning och är därför väldigt resurskrävande för 

forskare. Detta har lett till att vi under denna studie inte har haft förutsättningarna att kunna använda 

oss av ett större urval trots att behovet finns.  

 

Semistrukturerade intervjuer baserar sig på en tolkning av respondenternas berättelser. Detta leder till 

att objektiviteten kan ta skada av denna metod (Bryman & Bell, 2011; Trost, 2010). På grund av detta, 

samt att vi har utnyttjat vårt kontaktnät för att kunna få tag i respondenter, har vi varit två forskare 

som har analyserat och tolkat varje intervju för att de inte ska bli vinklade baserat på fördomar och 

åsikter. Vi har sedan sammanställt resultaten av intervjuerna separat och därefter jämfört våra 

sammanfattningar för att kunna bidra till objektiviteten. 

 

Totalt har vi genomfört 11 intervjuer. Dessa intervjuer varade mellan 25 minuter till en timme, 

beroende på respondenternas svar på frågorna. En av de kortare intervjuerna har på grund av att sättet 

de arbetar med delegering inte passat in på vår beskrivning för att nå ett representativt urval. Trots 

detta har denna intervju använts för att stämma av resterande respondenters tankar kring delegering, 

även om de inte bidrar till det empiriska materialet.  

 

3.5 Intervjuguide 

Vi har baserat på de fastställda forskningsfrågorna och teorin skapat en intervjuguide. Syftet med 

denna intervjuguide var att kunna analysera hur mellancheferna förhåller sig till sin arbetsbeslutsgrad 

och sina möjligheter till arbete med delegering. Vi syftade även med vår intervjuguide till att ta reda 

på hur delegeringen påverkar mellanchefernas arbetsbeslutsgrad samt om detta i sin tur påverkar 

arbetstillfredsställelsen. Vi la även vikt på att skapa djupare förståelse kring hur mellanchefer 

utnyttjar verktyget delegering och sin arbetsbeslutsgrad för att aktivt påverka sin arbetsbelastning.  

 

Denna intervjuguide har baserat sig på en så kallat tratt-metod. Detta innebär att man börjar prata 

ganska generellt med intervjuobjektet för att lätta på stämningen och värma upp för att sedan smalna 

av och nischa till de områden vi önskar undersöka (Trost, 2010). Detta gav oss förutsättningar att 

analysera hur väl respondenterna passar in på den beskrivning som ges i 3.3 Urval och även fokusera 
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på de ämnen som var aktuella för varje respondent för sig (ibid.). Som vi nämnde innan gav också 

denna metod förutsättningarna att kunna sålla bort en intervju som visade sig inte vara aktuell. 

 

3.6 Kvalitetskriterier 

I detta avsnitt går vi igenom olika kriterier som bör finnas i en kvalitativ studie. Larsson (1994; 2005) 

och Bryman & Bell (2011) nämner att kvalitétskriterier är fundamentala i vetenskapliga arbeten och 

skriver att det blir svårt för forskare att göra ett förtroendegivande arbete utan kvalitetskriterier. Dessa 

kvalitetskriterier baserar sig i grund och botten på föreställningar kring vad som är bra och dåligt i 

uppsatser, doktorsdisputationer och vetenskapliga artiklar. Kvalitetskriterier kan således användas 

inom många områden kring vetenskapliga produkter. Vi har valt att använda oss utav ett antal 

kvalitetskriterier som Larsson (1994; 2005) nämner som primära inom kvalitativa studiers kvalitet, 

nämligen: Etiskt värde, Innebördsrikedom, Struktur, Teoritillskott, Konsistens samt Intern logik. 

 

Vi ser etiskt värde som någonting som är viktigt att reflektera över i vår studie. Larsson (1994; 2005) 

beskriver detta som viktigt att ha i åtanke, för att inte skada sina respondenter. Forskaren behöver 

därför välja sina ord och slutsats noggrant och tänka över respondenternas anonymitet. Bolman och 

Deal (2011) beskriver också etiken i studier som viktig, där forskaren behöver reflektera över detta 

för att säkerställa att studiens text inte skadar respondenter eller andra. Vi har i denna studie reflekterat 

över vad för information som läsarna behöver veta om respondenterna för att kunna förstå 

sammanhangen i studien. Då vi behandlar mellanchefer, delegering till underordnade, mellanchefers 

arbetstillfredsställelse samt arbetsbeslutsgraden anser vi stora delar i våra sammanhang kretsar kring 

vad för typ av ansvar och uppgifter mellanchefen har. Därför ser vi det som primärt för läsarna att få 

veta vad för ansvar våra mellanchefer har, såsom om de har personalansvar, hur många anställda 

mellanchefen styr över, vilken bransch mellanchefen befinner sig i (se tabell i 4.1 Respondenternas 

branscher och uppgifter). Denna information till våra läsare gör inte bara studien lättare att förstå, 

utan det höjer även replikerbarheten för arbetet genom att ge en djupare transparens i arbetet (Larsson, 

1994; 2005; Bolman & Deal, 2011; Bryman & Bell, 2011). 

 

Under intervjuerna tillfrågades respondenterna om vi fick nämna företagets bransch, hur många 

anställda de hanterade, samt mellanchefens olika ansvar och uppgifter för att få ett godkännande från 

deras sida, vilket vi fick sanktionerat av respondenterna. Vi delar därför inte ut någon information 

som kan hänvisas tillbaka till företagen eller mellancheferna utan tillåtelse. Om vi skulle skriva ut 

företagen samt tjänstebefattningar hos mellancheferna hade vi känt oss begränsade kring vad vi får 

skriva i studien för att inte skada företagen eller mellancheferna, vilket enligt oss skulle få en negativ 

effekt på vår slutsats. Larsson (1994; 2005) höjer ett varningstecken kring detta kriterium, då ett högt 
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etiskt värde kan stjälpa slutsatsen och skapa begränsningar hos forskaren. Av denna anledning har vi 

försökt ge en transparens av de olika branscherna och företagen genom anonyma beskrivningar för 

att kunna förhöja replikerbarheten och samtidigt behålla ett högt etiskt värde.  

 

Bryman & Bell (2011) och Trost (2010) skriver att kvalitativa studier generellt skapar problem med 

replikerbarheten och överförbarheten. Merriam (1994) nämner också problematiken kring dessa 

kriterier inom kvalitativa intervjuer. Eftersom individers beteende är något som konstant förändras 

kan det inte ses som oföränderligt, vilket gör kvalitativa studier svåra att replikera. Detta även då de 

generellt består av väldigt situationsanpassade element och kriterier (Bryman & Bell, 2011; Trost, 

2010; Merriam, 1994). Dock försöker vi göra allt vi kan för att göra denna studie så överförbar som 

möjligt. På grund av detta går inte denna studie att applicera som en induktiv ansats och vidare 

forskning kommer krävas för att kunna applicera detta kriterium (Sohlberg & Sohlberg, 2013). För 

att göra detta så enkelt som möjligt har vi tidigare i metoddelen samt även i empiridelen presenterat 

urvalet och hur detta togs fram för att liknande studier ska kunna genomföras i framtiden. Vi anser 

inte att detta helt rättar till problemen med replikerbarheten och överförbarheten som Bryman & Bell 

(2011), Trost (2010) samt Merriam (1994) nämner, dock hoppas vi på att det bidrar till att förminska 

problemet. 

 

Ett annat viktigt kriterium gällande vår studies kvalitet som är värt att nämna är innebördsrikedom. 

Larsson (1994; 2005) förklarar detta som ett viktigt och ärligt kriterium gällande studiens resultat. 

Inom hermeneutiken förklarar Larsson (1994; 2005) detta kriterium som en akt där flera olika 

tolkningar tillsammans bildar en helhet. Inom detta avseende blir det viktigt för forskaren att fånga 

in många olika nyanser eller synsätt inom tolkningen där fler olika nyanser tenderar leda till högre 

kvalitet hos slutsatsen. Detta kriterium skapar funderingar kring kvaliteten på denna studies resultat. 

Då vi endast har fokuserat på att tolka mellanchefen i detta problem integrerar vi inte fler nyanser i 

resultatet än mellanchefens egna synsätt. Detta gör att resultatet kan ses som relativt subjektivt, vilket 

vi är medvetna om. Studiens resultat får således en förminskad innebördsrikedom (ibid.). 

Förklaringen till denna förminskning av resultatets kvalitet är att forskningsområdet inte tidigare har 

studerats, vilket gjorde att vi började i ena änden av problemet. Samtidigt har vi haft begränsade 

tidsresurser vilket stjälpt vår möjlighet att integrera fler synsätt i resultatet. En studie som denna anser 

vi dock behöver genomföras för att sedan kunna genomföra en mer objektiv studie kring 

mellanchefens arbetstillfredsställelse, delegering samt arbetsbeslutsgrad. Vi ger med hjälp av denna 

studie således kunskap till forskarvärlden kring hur mellanchefen kan nå en högre 

arbetstillfredsställelse.  
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Motpolen till innebördsrikedom menar Larsson (1994; 2005) är studiens struktur. Larsson (ibid.) 

skriver att en viss spänning mellan dessa begrepp finns och att författaren således måste behandla 

dessa varsamt. För god struktur är det viktigt att analysen är överskådlig och inte alltför komplex: 

resultaten får inte vara otydliga. För att hålla denna goda struktur har vi utgått från fem rubriker under 

analysen som tillsammans skapar en överskådlighet med reducerad komplexitet vilket stärker den 

röda tråd som vi försöker upprätthålla i studien. 

 

Ett annat viktigt kriterium är teoritillskott. Larsson (1994; 2005) sammanfattar detta som att om 

studiens slutsats skapar ny teori sett från hur forskaren har förhållit sig till tidigare forskning samt om 

centrala mönster eller drag har funnits i rådatan. Om inga centrala mönster har funnits anser Larsson 

(1994; 2005) att studien inte kan benämnas som forskning. Starrin & Svensson (1994) nämner också 

teoritillskott som ett viktig kriterium för kvalitet där forskaren måste skapa resultat som kan ses som 

kumulativa i perspektiv till teorin. Trots vårt valda forskningsområdets begränsade forskning har vi 

försökt att förhålla oss till forskning som kan tillämpas i vår studie. Hur mellanchefens 

arbetstillfredsställelse ser ut finns det inga direkta studier kring och i detta avseende har vi använt oss 

av företagsekonomins definition på arbetstillfredsställelse. Vi har argumenterat för att mellanchefens 

arbetstillfredsställelse kan definieras enligt företagsekonomins definition av arbetstillfredsställelse då 

det inte finns någon tydlig definition på detta. Denna användning av definitionen tillsammans med 

tidigare forskning kring delegering och arbetsbeslutsgrad har gjort att vi står på en stabil grund kring 

tidigare forskning. Med hjälp av den tidigare forskningen har vi kunnat förbättra vårt tolkande och 

därmed kunnat se tydliga mönster i studiens resultat. Larsson (1994; 2005) nämner vidare att om 

studiens slutsats har kommit till detta stadium innebär det att kunskapstillskott har tillförts. Vidare 

ska forskaren tillämpa detta kunskapstillskott i teorins olika områden, vilket enklast nås genom 

välformulerade forskningsfrågor som kan byggas vidare på. Detta har vi försökt genomföra utan att 

använda oss av alltför komplexa frågor. Med hjälp av frågorna har vi kunnat analysera och 

implementera våra mönster i teorins landskap. 

 

Sista kvalitetskriteriet vi har valt att utgå ifrån är begreppet konsistens. Detta begrepp byggs upp 

enligt Larsson (1994; 2005) med hjälp av samspelet mellan del och helhet. Larsson (1994; 2005) 

nämner att intern logik kan inkluderas i kriteriet konsistens. Att ha intern logik som kriterium menar 

på hur väl läsaren behöver vara insatt i studiens ämne för att förstå helheten i studien. Vi som författare 

har läst många artiklar och förstått det primära i att uppfylla detta kriterium (se 3.4 Empirisk 

Datainsamling). Vi anser att denna studie går djupt igenom syftets tre begrepp arbetstillfredsställelse, 

arbetsbeslutsgrad samt delegering för att hjälpa läsaren att kunna komma in i studien och förstå 

helheten. Varje del i denna studie anser vi inkluderats av en anledning för att tillsammans skapa den 
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helhet som vi strävar efter. Larsson (1994; 2005) beskriver inre logik och framförallt konsistens som 

en koppling till hermeneutikens idé och filosofi. Tolkningen som ska skapas inom hermeneutiken ska 

inte enbart användas för att förstå en händelse eller företeelse, utan filosofin inom denna tradition ska 

istället utgöra en modell kring hur tolkning bör vara, vilket Larsson (1994; 2005) beskriver som ett 

sätt för forskaren att ta hand om helheten och delarna. I vår studie blir det därför viktigt att hantera 

vår empiriska data på ett sådant sätt att så få motsägelser uppstår kring våra tolkningar. Eftersom vi 

endast tolkar mellanchefens synsätt på hur delegering, arbetsbeslutsgrad och arbetstillfredsställelse 

påverkar varandra kan dessvärre vår tolkning få motsägelser. Detta hade kunnat motverkas genom att 

vi hade implementerat mellanchefens underordnade samt överordnades synsätt i studien, dock på 

grund av tidsbrist och de begränsade ekonomiska förutsättningarna gjorde det svårt för oss att 

genomföra detta. Detta ser vi som en nackdel i vår studie, dock är vårt mål med denna studie att skapa 

en förståelse om mellanchefens perspektiv och vi anser således att detta blir ett steg för framtida 

forskning snarare än att det skadar vår studies trovärdighet. 
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4. Empiri 

 

I empiridelen redogörs för det material som har samlats in i denna studie.  

 

 

4.1 Respondenternas branscher och uppgifter 

I denna studie har vi intervjuat 11 respondenter inom olika branscher. Dessa är bland annat 

konsultbranschen, snabbmatsbranschen, utvecklingsbranschen, myndigheter och inkassobolag. 

Gemensam nämnare hos alla respondenter var att alla behöver jobba övertid för att kunna klara av 

sina arbetsuppgifter samt att alla har en form av mellancheftitel med både underordnade och 

överordnade. I studien presenterar vi respondenterna baserat på följande tabell: 

 

Respondent Bransch Titel Ålder 

(år) 

Antal 

underordnade 

Mellanchef 1 Inkassobolag Avdelningschef 53 11 

Mellanchef 2 Inkassobolag Gruppchef 37 7 

Mellanchef 3 Myndighet Avdelningschef 67 40 

Mellanchef 4 Myndighet Avdelningschef 58 45 

Mellanchef 5 Snabbmatsbranschen Restaurangchef 28 40 

Mellanchef 6 Snabbmatsbranschen Biträdande 

restaurangchef 

25 30 

Mellanchef 7 Konsultbranschen Konsultchef 57 10 

Mellanchef 8 Utvecklingsbranschen Projektledare 43 50 

Mellanchef 9 Utvecklingsbranschen Gruppchef 39 11 

Mellanchef 10 Teknikbranschen Teknikchef 56 15 

Mellanchef 11 Snabbmatsbranschen Arbetsledare 24 10 

 

Tabell 1: Respondenternas branscher, titel, ålder och underordnade 

 

Respondenternas arbetsuppgifter bestod bland annat av regelbundna möten, arbetsledning, planering, 

coaching, budgetering samt uppstart av nya projekt. Respondenterna var också i högsta grad ansvariga 

för att deras avdelning skulle fortsätta drivas och utvecklas samt i de flesta fall själva ansvariga för 

att flera att verksamhetens mål skulle nås. Uppgifterna för dessa branscher skapas genom antingen 
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mål som den övre chefen beslutar eller mål som är övergripande för verksamhetens fortsatta drift. 

Hur dessa mål ska nås var upp till mellanchefen att besluta: vem ska utföra vad, delegering samt hur 

utfallet av olika uppgifter ser ut. Exempelvis nämnde en restaurangchef i sin intervju korta och långa 

uppgifter och mål. I vissa av intervjuerna presenterade respondenterna möjligheten att kunna skapa 

egna projekt, dock skulle detta göras i samråd med överordnade. Detta innebär att arbetsbelastningen 

delegeras uppifrån och det sedan är mellanchefens ansvar att delegera detta till sina underordnade och 

sedan återrapportera resultatet till de överordnade. 

 

En del saker var återkommande hos alla respondenter. Detta var stora uppgifter och mål inom 

organisationen som ofta sträcker sig över längre tidsperioder. Dessa mål och uppgifter kom också 

uppifrån organisationen eller skapas i samråd med överordnade. Dock var det upp till mellanchefen 

själv att välja hur de ska arbeta för att nå dessa. Alla mellanchefer har också gemensamt att de har 

möjligheten att delegera dessa uppgifter och mål neråt i organisationens hierarki. 

 

4.2 Studieobjektens syn på delegering 

En övergripande trend hos alla intervjuobjekt var att deras syn på delegering var positiv. Många 

eftersträvar att arbeta med delegering dagligen och anser även att det är ett krav för att kunna 

genomföra sitt löpande arbete. En majoritet av studieobjekten har uttryckt det som om de vore en 

brygga mellan cheferna i bolaget och de anställda och att det är deras ansvar att operationalisera mål 

och konkretisera utförandet. Vid frågan verkar det dock inte som att flera av studieobjekten hade 

reflekterat över hur delegeringen påverkar deras arbetsuppgifter kortsiktigt och långsiktigt samt hur 

det påverkar deras arbetsbeslutsgrad eller deras arbetstillfredsställelse. Detta innebär att vissa av 

intervjuerna tog rätt lång tid för att de blev tvungna att sätta ord på någonting som de aldrig hade satt 

ord på tidigare. 

 

“Utan delegering går det inte att utföra sitt jobb som biträdande restaurangchef, 

delegering är för mig ett redskap för att minska min arbetsbelastning samtidigt som jag 

kan utbilda medarbetare.” - Mellanchef 6, Biträdande Restaurangchef, 

Snabbmatsbranschen. 

 

“[...] hittills i min karriär har jag inte funderat över hur delegering påverkar min 

[arbetsbelastning] kortsiktigt och långsiktigt. Man tänker alltid att det bara minskar när 

man ger ifrån sig uppgifterna. Dock blir ju ofta uppföljningen en stor del, speciellt när 

man måste rapportera resultatet till cheferna.” - Mellanchef 8, Projektledare, 

Utvecklingsbranschen. 
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“Delegering är en väldigt central del i mitt arbete. Man skulle nästan kunna säga att jag 

är anställd bara för att delegera [skrattar].” - Mellanchef 3, Avdelningschef, Myndighet. 

 

Denna syn på delegering var genomgripande hos majoriteten av våra respondenter. Som mellanchef 

kan det uppstå hög belastning i form av många uppgifter och krav, där delegering då blir ett välanvänt 

verktyg. Samtidigt ville många av respondenterna även lägga tyngd på att delegering är viktigt för 

medarbetarnas utveckling. Mellanchef 7 nämnde att delegering inte bara används för att utbilda 

personal utan för att göra sitt arbete roligare. 

 

“Mitt arbete som mellanchef är att genomföra så få mindre viktiga och för mig mindre 

tillfredsställande uppgifter som möjligt, för att kunna lägga ner tid och energi på 

strategiska beslut. Genom att delegera bort dessa uppgifter kan jag lägga ner mer energi 

på uppgifter jag verkligen gillar att utföra, samtidigt som mina medarbetare utvecklas 

inom de delegerade uppgifterna.” - Mellanchef 7, Konsultchef, Konsultbranschen. 

 

Detta synsätt som Mellanchef 7 uppvisar angående delegering anser vi är högst intressant. Delegering 

är enligt respondenten inte endast ett verktyg för utbildning, coachning samt minska arbetsbelastning 

hos mellanchefen, utan kan också användas för att göra arbetet roligare. Chefen kan då välja (till en 

viss mån) vilka uppgifter som hen ska utföra och därmed trivas och uppskatta sitt arbete mer. 

 

4.3 Arbete med delegering  

Vi har i vår studie sett generella trender kring varför mellanchefer väljer att arbeta med delegering 

eller inte. Många aspekter har gemensamma nämnare i teorin, och många respondenter har uttryckt 

delegering som ett behov för att kunna klara av sina arbetsuppgifter då de har hög arbetsbelastning.  

 

Vi har även sett mellanchefer som arbetar med delegering på grund av att det står i deras 

arbetsbeskrivning, det vill säga att de är anställda i organisationen för att fungera som en brygga 

mellan ledningen och anställda. Detta grundar sig i att delegeringen har utvecklats i organisationen 

så att det har blivit en grund till hur arbetsbeskrivningen utformas för att man ska kunna arbeta med 

den stora arbetsbelastning en avdelningen har. Detta innebär att delegeringen blir en självklarhet och 

att vi endast har analyserat deras förhållningssätt till delegeringen som utförs. Detta blev högst 

aktuellt hos intervjuobjekten på Myndigheten och Inkassobolaget. 
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“Jag delegerar ju de uppgifter jag delegerar för att det är en del av mitt jobb. Sedan ger 

jag också vidare vissa uppgifter för att jag inte har tid att göra dem eller även för att 

utmana anställda och låta dem utvecklas. Ibland händer det att anställda kommer till mig 

för att få mer variation av sitt arbete, och då ger jag dem också nya och oftast svårare 

uppgifter.” - Mellanchef 1, Avdelningschef, Inkassobolag. 

 

En aspekt kring arbetet med delegering beror på det som Shell (2003) skriver om, det vill säga att 

chefen har en bild av att ingen i organisationen är tillräckligt kompetent för att hantera uppgiften eller 

för att de vill förstärka sin makt i organisationen. Till exempel har vi sett vid en intervju med en 

mellanchef på en myndighet där respondenten delegerar uppgifter i enlighet med hennes 

arbetsbeskrivning och målsättning. I samband med kontrollfasen väljer hon ofta att gå igenom hela 

uppgiften och korrigera stora delar av denna för att kontrollera utfallet, trots hög arbetsbelastning och 

tidsbrist. Vi undersökte om detta berodde på det som Mintzberg (1989) beskriver som dilemmat med 

delegering, det vill säga bristfällig kommunikation i samband med delegeringen, dock kom vi fram 

till att detta fall var en fråga om tillit till medarbetarnas kompetens. Däremot om detta beror på 

medarbetarnas faktiska kompetens eller bristfällig kommunikation kom vi aldrig fram till. 

 

“Jag går ju igenom det för att jag är rädd för att vi ska publicera felaktiga uppgifter eller 

att det kommuniceras på fel sätt.” - Mellanchef 4, Avdelningschef, Myndighet. 

 

Vid ytterligare frågor om hon ofta blev tvungen att ändra det som de har skrivit så svarade 

respondenten nej. Hon motiverade det genom att säga att hon måste göra det ibland och att det räcker 

för att hon ska fortsätta ha den rutinen. 

 

Det andra studieobjektet på Myndigheten samt ett studieobjekt på Inkassobolaget beskrev sin 

delegering som ett krav för att klara vardagen. Båda individerna sade att det ingick i deras 

arbetsbeskrivning att delegera uppgifter, de valde däremot att utveckla delegeringen till uppgifter som 

sträcker sig utanför arbetsbeskrivningen. De motiverade detta genom att beskriva att de hade för stor 

arbetsbelastning för att kunna klara allting själva och valde därför även att delegera uppgifter som de 

egentligen borde utföra själv. De beskrev detta också som ett aktivt val för att även höja kvaliteten på 

den utförda uppgiften genom att utnyttja de anställdas specialistkunskap där det var relevant.  

 

“Jag vet ju i generella drag vad jag är bra på, och eftersom att jag har jobbat så länge 

med mitt team vet jag också vad de är bra på. Därför händer det att jag ger dem uppgifter 

som jag egentligen borde göra själv, för att jag vet att kvaliteten blir högre om de gör det 
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istället. [...] Jag ser ju också detta som ett bra tillfälle att utmana och tillåta dem att 

utvecklas och känna sig behövda [i organisationen].” - Mellanchef 1, Avdelningschef, 

Inkassobolag. 

 

En gemensam nämnare hos många av intervjuobjekten var att de fullt ut litade på sina anställda. Detta 

innebar att de inte kontrollerade resultatet på detaljnivå och att de förutsatte att de anställda skulle 

komma med frågor om de ansåg att det var bristfällig kommunikation. De kunde också delegera 

uppgifter till anställda i syfte att utmana dem och för att bidra till de anställdas individuella utveckling. 

Detta var något som de respondenter som lade stor vikt vid kontroller och inte fullt ut litade på sina 

anställda inte gjorde. Orsaken till de som la stor vikt vid kontroller och inte litade på sina anställda 

såg vi kunde förklaras med att om mellanchefen delegerar svårare uppgifter till underordnade som 

saknade kompetens för uppgiften. Detta gjorde att mellanchefens tid inte frigjordes. De menade att 

de istället fick arbeta hårdare om delegering till de anställda som mellanchefen inte litar på 

genomfördes. Fler och djupare kontroller behövde utföras samtidigt som mellanchefen kände sig 

otrygg i att lämna iväg auktoritet till dessa individer. Vilka olika typer av arbetsuppgifter som kunde 

inkluderas inom detta dilemma verkade vara mer strategiskt, komplexa uppgifter som kunde skada 

företaget utåt sätt. Däremot ansåg alla respondenter att i deras arbetsbeskrivningar som mellanchefer 

inkluderades utbildning och coachning av anställda. Detta gjorde att respondenterna hela tiden 

försökte arbeta med delegering dock att försiktighet skedde kring vilka anställda som skulle få olika 

delegerade uppgifter. Denna arbetsbeskrivning hos mellanchefen medförde en stor orsak till varför 

de delegerar, förutom sin egna tidsbrist och höga arbetsbeslutsgrad. 

 

“Nej, jag skulle inte vilja påstå att jag tappar kontrollen [över utkomsten av de delegerade 

uppgifterna]. De har ju alltid presterat hittills, och om det skulle bli något problem så 

skulle jag genast följa upp det och hitta anledningen.” 

- Mellanchef 9, Gruppchef, Utvecklingsbranschen. 

 

“Nej, jag skulle säga att jag kan reglera utkomsten av resultatet väldigt väl. Det är ju 

också av den anledningen som jag följer upp innan vi släpper ut en rapport på hemsidan.” 

- Mellanchef 4, Avdelningschef, Myndighet. 

 

Dessa citat inkluderade bara delegeringar av svårare uppgifter till anställda som de kände att de kunde 

lita på.  
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4.4 Delegeringens påverkan på arbetsbeslutsgrad 

I teorin såg vi generella trender på att arbetsbeslutsgraden skulle minska i samband med att delegering 

utfördes. Vid våra intervjuer har flera respondenter uttryckt att de har stor kontroll över uppgifternas 

utförande i ett makroperspektiv, samtidigt som många har uttryckt en förlust av utförandet i ett 

mikroperspektiv. Detta grundar sig i att de kan genomföra kontroller av resultatet, dock har inte 

mellanchefen möjlighet att följa arbetet i detaljnivå. Vid följdfrågor kring detta har de respondenter 

som har sagt att de har mellanchefer under sig uttryckt att dessa mellanchefer har kontroll över 

utförandet av uppgifterna i detaljnivå och att de skulle börja följa upp det på detaljnivå om ett problem 

skulle uppstå. Detta innebär att mellancheferna säger att de ger ifrån sig sin arbetsbeslutsgrad för 

stunden, dock att det fortfarande ligger i deras auktoritet att återta denna om behovet finns. Vi har 

även här sett att de mellanchefer som litar på sina anställda är benägna att ge ifrån sig större delar av 

sin arbetsbeslutsgrad, där även dessa individer skulle återta arbetsbeslutsgraden om problem skulle 

uppstå. 

 

“Vi ser ju alltid tydligt resultatet av arbetet innan vi lägger in det i spelet, då vi genomför 

massa quality assurance-tester. Därför kan jag ju ge dem ganska stor frihet i arbetet för 

jag ser ju ändå resultatet och om någon har varit lat. [...] Om det framkommer att någon 

har slarvat följer vi alltid upp det och hittar kärnan till problemet för att kunna nå en 

långsiktig lösning. [...] Så jag skulle inte vilja påstå att jag tappar mina möjligheter att ta 

beslut, jag bara lånar ut dem. Behövs det tar jag ju tillbaka dem.” - Mellanchef 8, 

Projektledare, Utvecklingsbranschen. 

 

“Jag har inte ansvaret att se till så att arbetet blir utfört, utan det ligger på cheferna under 

mig. Jag litar dock fullständigt på att de utför arbetet och hittills har jag inte haft någon 

större anledning att tvivla. [...] Sedan är det ju så att vi följer upp problemen och löser 

dem om de skulle uppstå.” - Mellanchef 3, Avdelningschef, Myndighet. 

 

Vidare fann vi mönster kring hur delegeringen påverkar arbetsbeslutsgraden och att det skiljer sig 

mycket mellan olika situationer. Vi kunde se att denna skillnad grundade sig i vad för typ av uppgift 

som delegerades. Till de anställda som respondenterna inte litade på delegerades istället lättare, 

mindre viktiga uppgifter som gav utrymme för misstag. Dessa uppgifter krävde inte samma kontroller 

och uppföljning som de mer primära uppgifterna kan innebära, vilken enligt respondenterna hade en 

direkt effekt på deras arbetsbeslutsgrad. 
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“Till de anställda som jag inte fullt litade på delegerade jag endast uppgifter som gav 

utrymme för misslyckanden. Självklart är alla på sina arbeten nya någon gång och jag 

litar inte på anställda som jag inte har arbetat mycket med tidigare. Därför är det viktigt 

att börja med lättare uppgifter för att sedan successivt utmana anställda med svårare 

arbetsuppgifter och då börja bygga upp tillit. Det är aldrig kul att bli utkastad från 

fågelboet för snabbt, därför måste vi som arbetsledare vara försiktiga med vad som 

delegeras. Det är även så att jag har inte all tid i världen, delegerar jag en uppgift gör 

jag det också för att jag har ont om tid. Genom att börja med lättare uppgifter som till 

exempel städa toaletter behöver jag inte kontrollera utförandet lika mycket. Om jag 

däremot delegerar ett möte med en gäst under en nyanställds första dag behöver jag följa 

upp och se till att den anställde säger rätt saker et cetera.”. - Mellanchef 11, arbetsledare, 

snabbmatsbranschen. 

 

Detta tankesätt var genomgående hos respondenterna där alla var överens om att tillit byggs upp med 

tiden på samma sätt som kunskap byggs upp med tid och erfarenhet. Allt eftersom anställdas 

kompetens byggs upp och mellanchefens tillit till anställda förstärks kan mer komplicerade uppgifter 

börja delegeras ut vilket minskar arbetsbeslutsgraden mer. 

 

4.5 Delegeringens påverkan på arbetstillfredsställelse 

Känslan kring lyckade delegeringar gav alla respondenter ökad arbetstillfredsställelse. Denna 

arbetstillfredsställelse utvecklades mer jämfört med om mellanchefen själv utförde uppgiften där 

utkomsten av uppgiften blev densamma. Vidare fann vi att hos majoriteten av studieobjekten 

minskades arbetstillfredsställelsen hos mellanchefen mer om den delegerade uppgiften misslyckades 

jämfört med om uppgiften utfördes själv av mellanchefen med samma misslyckande. 

Sammanfattningsvis fann vi att arbetstillfredsställelsen utan tvekan stärks när delegerade uppgifter 

medför ett bra resultat.  

 

Arbetstillfredsställelsen stärktes även hos mellanchefen när de själva utförde uppgiften med samma 

goda utkomst, dock ansågs det att arbetstillfredsställelsen vid lyckade delegeringar var starkare hos 

de flesta av studieobjekten. Vi fann även att arbetstillfredsställelsen minskade mer om den delegerade 

uppgiften misslyckades jämfört med om mellanchefen själv utförde uppgiften med samma 

misslyckande.  

 

“Det finns få saker som gör mig lika stolt som om jag delegerar en uppgift och den utförs 

perfekt. Vår avdelning tävlar ju med andra avdelningar och att jag kan sitta på möten och 
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presentera hur väl vi har presterat så blir man ju lite mallig.”  

- Mellanchef 3, Avdelningschef, Myndighet, 

 

“Jag blir ju framförallt besviken på mina anställda. Jag känner mig svikt och det känns 

som att de har förbrukat förtroendet. Sedan kan jag ju inte alltid skylla på dem, utan det 

är ju också jag som har uppskattat arbetet och delegerat det baserat på deras förmågor. 

Om jag har uppskattat fel och satt orimliga mål ligger ju ansvaret på mig också.” - 

Mellanchef 1, Avdelningschef, Inkassobolag. 

 

¨Jag blev besviken på mig själv som ledare och missbedömde den anställdes kompetens i 

förhållande till uppgiften. Denna känsla är mycket värre än när jag själv utförde en 

uppgift och misslyckades, eftersom jag orsakade en minskad tillfredsställelse hos den 

anställde. Det är aldrig tillfredsställande som medarbetare att bli inkastad i en omöjlig 

uppgift¨ - Mellanchef 7, Konsultchef, Konsultbranschen. 

 

Vid delegering där utfallet av uppgiften blev dåligt har vi också sett trender på att många mellanchefer 

blir besvikna på sina medarbetare. Mellancheferna delegerade med förväntningarna att medarbetarna 

skulle klara av uppgiften samt med ett förtroende gentemot medarbetarna. Vid en misslyckad uppgift 

kan de känna sig besvikna över att detta förtroende har svikits. Detta beror dock också på 

anledningarna till varför uppgiften misslyckades. Om medarbetarna misslyckas trots att underordnar 

ändå har försökt så gott det går sade flera intervjuobjekt att de istället blev besvikna på sig själva. 

 

[Diskuterar känslorna som uppstår när en delegerad uppgift har fått dålig utkomst] “Jag 

skulle vilja påstå att jag känner mig mindre besviken om de anställda har gjort allting de 

kan och försökt sitt bästa, men att utkomsten har blivit dålig ändå. Jag tror till och med 

att jag blir stolt över dem då. [...] Dock blir jag ju som sagt besviken på mig själv, då det 

ligger i mitt ansvar att se till så att de klarar av målen.” - Mellanchef 1, Avdelningschef, 

Inkassobolag. 

 

“Man blir ju inte så sugen på att gå in i ett möte för att förklara att man inte har nått 

målen på grund av en misslyckad delegering. Man får ju lite känslan av att man har blivit 

sviken. De är ju anställda för att klara uppgifterna och så, så om de misslyckas ser jag 

det ofta som om det är mitt fel och tar på mig ansvaret.” - Mellanchef 3, Avdelningschef, 

Myndighet. 
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Vid en uppföljningsfråga om varför Mellanchef 3 tar på sig ansvaret fick vi svaret: 

 

“Det spelar ju ingen roll om det är jag eller någon annan under mig som har gjort 

uppgiften. Det är ju jag som är ansiktet utåt och får ta smällen ändå. Då kan det kännas 

dumt att försöka skylla ifrån sig istället för att ta smällen direkt.” - Mellanchef 3, 

Avdelningschef, Myndighet. 

 

Vi fann att uppgifterna som delegerades av respondenterna ofta baserade sig på den anställdes 

kompetens och erfarenhet. Alltför svåra, komplexa och strategiskt viktiga uppgifter delegerades 

sällan till anställda eftersom för mycket stod på spel. Ett misslyckande av en sådan viktig uppgift 

skapade stora förluster i arbetstillfredsställelse hos både mellanchefen och den anställde. Dock visade 

det sig att vissa respondenter som hade stor tillit hos sina medarbetare kunde delegera dessa uppgifter 

för att utmana de anställda samt för att få de anställda att utvecklas. Respondenterna upplevde då en 

stor stolthet i samband med att dessa uppgifter utförs korrekt, samtidigt som de uttryckte att de inte 

blir lika besvikna som om de hade misslyckats med uppgiften själv eller om det hade varit en enklare 

uppgift. 
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5. Diskussion 

 

I detta kapitel presenterar vi hur det empiriska materialet förhåller sig gentemot de befintliga 

teorierna som vi har analyserat inom ämnet, se 2. Teoretisk Referensram. 

 

 

5.1 Respondenternas branscher och uppgifter 

I vår studie hade vi ett väldigt spritt urval av branscher. Detta har lett till att de olika respondenternas 

arbete med delegering har sett ut på olika sätt. Till exempel har de anställda på myndigheten och 

inkassobolaget väldigt vertikala styrningssätt och delegering är ett måste som står i 

arbetsbeskrivningen, samtidigt som de som arbetade i konsultbranschen, restaurangbranschen och 

utvecklingsbranschen hade mera platta organisationer och delegering istället blev ett aktivt val. Vi 

har dock inte sett några tecken på att deras förhållning och åsikter kring delegering har varit 

annorlunda beroende på vilket bransch de har arbetat i eller om delegering står i deras arbetsuppgifter 

eller ej. På grund av detta har ingen hänsyn tagits till de olika branscherna och slagkraften i deras 

svar. 

 

En gemensam del hos alla respondenter var att majoriteten av deras uppgifter kom uppifrån genom 

målsättningar eller löpande arbete. Det var sedan deras uppgifter att delegera dessa uppgifter vidare 

till sina underordnade för att se till så att målen nåddes och uppgifterna utfördes. Detta styrker det 

som Karasek (1979) och Mintzberg (1989) skriver om att mellancheferna har hög arbetsbeslutsgrad 

och kan delegera uppgifterna nedåt i organisationen. 

 

5.2 Skillnader i erfarenhet 

Bland de studieobjekt som vi har intervjuat har vi inte hittat några större skillnader i synsättet på 

delegering som går att härleda till erfarenhetsnivå. De flesta är överens om att delegering är någonting 

positivt och att de bör arbeta vidare med det. Förhållningssättet gentemot utfallet av delegeringen, det 

vill säga hur delegering påverkar arbetstillfredsställelsen och deras arbetsbeslutsgrad, är också 

densamma i de olika erfarenhetsnivåerna. Detta går emot teoretikern Schriesheim et al. (1998) som 

strongt argumenterar för desto mer erfarenhet en mellanchef har, desto mer frekvent kommer 

delegering användas. Istället såg vi mönster på en förklaring kring detta, ett mönster som grundar sig 

i mellanchefens kunskap om de anställdas egenskaper och förtroende i sig själv. Vi vill poängtera att 

denna diskussion infinner sig utanför ramarna för denna studies syfte och mål, vi vill istället 

uppmärksamma företagsekonomin om detta mönster vi funnit. Detta har gjort att vi inte har fokuserat 

allt för mycket på erfarenhet och delegering i detta arbete, dock konstaterar vi att teorin är 
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motsägelsefull sett på vårt resultat. Djupare och mer specificerade studier behöver utföras inom detta 

område för att med säkerhet kunna dra en slutsats. På grund av dessa fynd har vi valt att inte ta hänsyn 

till erfarenhet när vi analyserar respondenternas svar. Dessa tankar lämnar vi till avsnitt 6.2 Förslag 

till ytterligare forskning. 

 

5.3 Arbetsbelastning 

En gemensam nämnare som alla respondenter hade var att de arbetade övertid för att klara av sin 

arbetsbelastning. Vid frågor var det ingen som svarade att de arbetade under 45 timmar per vecka 

som standard och vissa respondenter svarade att de kunde arbeta upp emot 80 timmar per arbetsvecka 

i speciella fall. De som svarade att de arbetade 45 timmar som standard sade också att de kunde 

komma upp emot en 50-70 timmar per vecka om de var nära en deadline eller dylikt. Denna 

beskrivning av arbetstid styrker det Voorde et al. (2016) definierar som hög arbetsbelastning där 

anställda behöver arbeta hårdare och längre samt att en hög press sätts på anställda som till exempel 

mellanchefers dagliga arbete. Respondenternas arbetstid går även i linje med Janssens (2011) 

benämning av kvantitativ arbetsbelastning, där arbetaren behöver arbeta snabbt och effektivt för att 

klara sina arbetsuppgifter. Vi har inte stött på någon större skillnad i mängden arbetade timmar inom 

de olika branscherna eller rollerna. 

 

Vi har inte hittat något som stärker att höjd arbetsbelastning i form av många arbetade timmar skulle 

tyda på minskad arbetstillfredsställelse, vilket då både styrker Karaseks (1979) och Janssens (2001) 

teorier om att hög arbetsbelastning leder till ökad arbetstillfredsställelse. Detta motsäger även deras 

teorier om att allt för hög arbetsbelastning kan minska arbetstillfredsställelsen. Vissa respondenter 

uttryckte att deras arbetstillfredsställelse inte påverkades av för hög arbetsbelastning, dock att deras 

balans mellan arbete och privatlivet kunde ta skada. Respondenterna nämnde dock att denna balans 

är viktig för livet vid sidan av, där en obalans kan påverka individen negativt både utanför och i 

arbetet, då genom minskad arbetstillfredsställelse.  

 

5.4 Delegering och arbetstillfredsställelse 

Vi har i intervjuerna tydligt att mellancheferna tycker att delegering är ett användbart verktyg. Shell 

(2003) skriver att delegering är ett effektivt verktyg för att skapa decentralisering av beslutstagande 

och arbetsutförande, vilket många av de cheferna vi har intervjuat har intygat. Vi har även sett att 

flera studieobjekt utnyttjar delegering för att skapa decentralisering i syfte att förespråka initiativ och 

framförallt självförtroende hos anställda, vilket Shell (ibid.) nämner är en central del av arbetet med 

delegering. Detta stämmer även överens med Luthans (2002), Lee et al. (2017) och Nielsen et al. 

(2017) som skriver att arbetstillfredsställelse ökar initiativtagandet och självförtroendet. Vi har även 
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sett att effekten av detta är att mellancheferna upplever ökad arbetstillfredsställelsen hos 

underordnade även ökar deras egna arbetstillfredsställelse. Denna arbetstillfredsställelse hos 

mellancheferna grundar sig i stolthet och trygghet med sina medarbetare, nöjdheten av väl utförda 

uppgifter samt samhörighet och uppskattning av arbetslaget (Jahoda, Lazersfeld & Zeisel, 

1933/2009).  

 

Respondenternas syn på innebörden av arbetstillfredsställelse går i paritet med det Mencl et al. (2016) 

förklarar. Detta begrepp är i sig en positiv känsla och uppskattning hos en individ gällande sitt arbete. 

Vidare förklarar andra teoretiker att arbetstillfredsställelsen ofta byggs på om arbetares 

grundläggande behov av trygghet är uppfyllt (Jahoda, Lazersfeld & Zeisel, 1933/2009). Mencl et al. 

(2016) nämner att arbetstillfredsställelse är viktigt att besitta hos chefer för att de ska prestera och 

göra ett bra jobb. Denna ökade arbetstillfredsställelse hos underordnade styrks av Lyons (2016) teori 

kring att delegering starkt kan kopplas samman med ökad arbetstillfredsställelse hos den 

underordnade, vilket även styrks av andra teorier där många positiva konsekvenser fås genom 

delegering: sett till välmående främjar delegeringen arbetstillfredsställelse och engagemanget till 

organisationen förstärks (Joiner & Leveson, 2013; Schriesheim et al., 1998; Wernerfelt, 2007). 

 

Vi har i våra intervjuer sett tydliga tecken på att mellanchefer får ökad arbetstillfredsställelse av väl 

utfört delegerat arbete. Denna arbetstillfredsställelse klassas för många också som större än den som 

de skulle få om de hade utfört arbetet själv. Detta grundar sig i flera aspekter, där respondenterna har 

uttryckt att det skapar en trygghet som är riktad gentemot arbetslaget. Detta stämmer överens med 

det som Jahoda, Lazersfeld & Zeisel (1933/2009) och Trickett (1962) skriver om att trygghet är en 

central del av arbetstillfredsställelsen.  

 

Jit et al. (2017) skriver också att ett högt engagemang gentemot organisationen ofta tyder på 

arbetstillfredsställelse. Då alla respondenter har uttryckt att de arbetar övertid varje vecka tyder det 

också på att de har ett högt engagemang gentemot organisationen. Detta engagemang stärks också av 

respondenterna när det visar sig att de delegerade uppgifterna blir utförda väl. Detta fenomen skulle 

även kunna ha att göra med det som Trickett (1962) skriver, om att delegering är en av de mest 

effektiva sätten för mellanchefer att använda sin tid och att de därför får mer gjort på kortare tid 

genom delegering. Det skulle även kunna vara för att en av de mest centrala delarna i 

arbetstillfredsställelse är samhörighet med organisationen, och väl utförd delegering kan öka denna 

känsla. Detta är dock inte fastställt och ytterligare forskning skulle behövas inom området för att 

bekräfta detta.  
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Grand et al. (2009) skriver att en personlig ansvarskänsla också gynnar individens 

arbetstillfredsställelse. Vi har i teorin sett delade åsikter kring vad delegering gör med ansvaret, där 

Lyons (2016) och Trickett (1962) skriver att chefer i samband med delegering ger ifrån sig ansvaret 

för uppgiften, samtidigt som Mintzberg (1989) och Shell (2003) skriver att chefer endast ger ifrån sig 

ansvaret för utförandet av uppgiften och inte ansvaret för resultatet. Vi har i studien stärkt Mintzberg 

(1989) och Shells (2003) teori om att chefen fortfarande har kvar ansvaret för resultatet. Detta har 

också lett till att den personliga ansvarskänslan finns kvar och att arbetstillfredsställelsen fortfarande 

ökar trots att uppgifterna blir delegerade. 

 

Denna ökade arbetstillfredsställelse som delegeringen kan generera menar teoretiker är viktig för 

chefer då en ökning av detta kan innebära bättre prestationer och ökad effektivitet på arbetet (Hone 

et al., 2015; Mencl et al., 2016; Noblet & Rodwell, 2009; Jit et al., 2017). Med dessa positiva 

konsekvenser av lyckade delegeringar finner vi en väg för att nå ökad arbetstillfredsställelse hos 

mellanchefer. 

 

I empirin har vi sett att genomförd delegering där utkomsten blir dålig generellt skadar 

arbetstillfredsställelsen i större utsträckning än om mellanchefen hade genomfört den delegerade 

uppgiften själv med samma resultat. Detta beror enligt respondenterna på att deras samhörighet med 

organisationen tar skada, vilket styrks av Jit et al. (2017). 

 

Vi har sett att respondenterna är fullt ansvariga utåt för den delegerade uppgiftens resultat, likt 

Mintzberg (1989) och Shell (2003) skriver. Enligt respondenterna kan detta ansvar för resultatet också 

skada deras känsla av trygghet i organisationen, vilket i sin tur skadar arbetstillfredsställelsen (Jahoda, 

Lazersfeld & Zeisel, 1933/2009; Mencl et al., (2016). Denna trygghet skulle dock också skadas om 

de hade utfört uppgiften själv och är således inte en förklaring till den minskade 

arbetstillfredsställelsen. 

 

Vi har även sett att Mintzbergs (1989) dilemma med delegering också kan bidra till att de delegerade 

uppgifterna som misslyckas skadar arbetstillfredsställelsen i så pass stor utsträckning som de gör. 

Detta då flera av respondenterna har uttryckt att de anser att det är deras bristfälliga ledarskap som 

leder till att den delegerade uppgiften misslyckas. Detta skadar även i sin tur deras trygghet och 

engagemang i organisationen, vilket skadar deras arbetstillfredsställelse (Jit et al., 2017; Jahoda, 

Lazersfeld & Zeisel, 1933/2009; Mencl et al., (2016). Vi har också sett att respondenterna anser att 

de har skadat sina underordnades arbetstillfredsställelse genom deras bristfälliga ledarskap och att 

detta i sin tur skadar mellancheferenas känsla av samhörighet. 
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Vi har även sett att flera av respondenterna förutsätter att deras underordnade ska kontakta dem om 

det blir något problem med den delegerade uppgiften. Om detta inte har gjorts och resultatet av 

uppgiften blir dåligt minskar deras arbetstillfredsställelse drastiskt på grund av att de känner sig 

svikna av sin personal. Detta skadar således deras samhörighet med arbetslaget (Jahoda, Lazersfeld 

& Zeisel, 1933/2009). 

 

Sammanfattningsvis menar vi att delegering av arbetsuppgifter till underordnade ter sig påverka 

arbetstillfredsställelsen hos mellanchefen. Vi har sett att detta går att koppla till några grundpelare 

kring hur arbetstillfredsställelse kan förstärkas, där samhörighet, uppskattning och trygghet är de mest 

centrala delarna som påverkas av delegerings resultat (Jahoda, Lazersfeld & Zeisel, 1933/2009; 

Trickett, 1962). När underordnade utför delegerade uppgifter med korrekta resultat får individerna en 

förhöjd arbetstillfredsställelse. Underordnades förhöjda arbetstillfredsställelse smittar därmed av sig 

på mellancheferna och höjer även deras arbetstillfredsställelse.  

 

Vi har sett att den förhöjda arbetstillfredsställelsen går att förklara genom att tryggheten hos 

mellanchefen höjs. Mellanchefen får en känsla av trygghet kring sitt ledarskap som bevisar att han 

eller hon har tagit ett rätt beslut som gav rätt utdelning. Samtidigt förstärks mellanchefens trygghet 

gällande hur personalens kompetenser, egenskaper och erfarenheter ser ut, vad de inte klarar av och 

vad de klarar av. Denna höjning av trygghet påverkar i sin tur arbetstillfredsställelsen eftersom 

trygghet ses som en primär grund inom begreppet. Andra orsaker hur tillfredsställelsen förhöjs menar 

vi är uppskattning av sina underordnade som har utfört uppgiften på ett korrekt sätt. Mellanchefen 

uppskattar sin personal, sett från deras kompetens och egenskaper. Samtidigt kan mellanchefen 

uppskatta sig själv eftersom han eller hon tog rätt beslut att delegera till rätt person. Denna 

uppskattning är också en grundfaktor inom begreppet arbetstillfredsställelse, vilket innebär att en 

förhöjning av uppskattning också höjer arbetstillfredsställelsen hos mellanchefen. 

 

Däremot blir inte alla delegeringar lyckade och misslyckade delegeringar påverkar också 

arbetstillfredsställelsen. Misslyckade delegeringar i form av ej korrekta utföranden och ej godkända 

resultat försämrar tryggheten och uppskattningen hos mellanchefen. Mellanchefen tappar trygghet 

och uppskattning till sig själv och till sin personal. Detta medför i sin tur en försämrad 

arbetstillfredsställelse hos mellanchefen. Denna minskning av arbetstillfredsställelsen gör att 

mellanchefer behöver vara varsamma kring vad de delegerar, för svåra uppgifter som delegeras kan 

stjälpa arbetstillfredsställelsen hos dem själva. Vi har även sett att denna minskning i 
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arbetstillfredsställelse överstiger den minskning i arbetstillfredsställelse som mellanchefen hade fått 

om denne hade genomfört uppgiften själv. 

 

Detta ger då ett bidrag för hur arbetstillfredsställelse och delegering påverkar varandra, sett utifrån 

mellanchefens perspektiv. Lyckade delegeringar förhöjer arbetstillfredsställelsen medan misslyckade 

delegeringar påverkar tryggheten och uppskattningen negativt hos mellanchefen vilken minskar 

arbetstillfredsställelsen. 

 

5.5 Delegeringens påverkan på arbetsbeslutsgrad 

Respondenterna var eniga om vad arbetsbeslutsgrad är och vad det innebär för deras dagliga arbete. 

Arbetsbeslutsgrad är för respondenterna en kontroll och auktoritet över uppgifter och ansvarsområden 

och att graden av arbetsbeslut baserar sig mycket i mellanchefens kompetens inom området samt 

uppfattningen av arbetsbeslutsgraden. Detta går i linje med det som Furunes et al. (2011) och Karasek 

& Theorell (1990) definierar som arbetsbeslutsgrad. 

 

Något som dök upp konsekvent under intervjuerna var korta och långa uppgifter. De korta uppgifterna 

bestämde mellancheferna själv hur de skulle genomföras, vilket innebar full kontroll hos 

mellanchefen. Långa uppgifter var däremot uppgifter som mellanchefens överordnade beslutade och 

delegerade till mellanchefen, till exempel skulle en restaurang ha en viss vinstmarginal under ett helt 

år. Hur detta mål skulle nås var däremot upp till mellancheferna själva. Detta innebär att de korta 

uppgifterna ofta var en operationalisering av de långa uppgifterna, vilket stämmer överens med 

Karasek & Theorells (1990), Mintzbergs (1989) och Pinto et al. (2006) teorier om hur 

mellanchefspositionen är uppbyggd och utformad. 

 

Under våra intervjuer har flera respondenter uttryckt att de har stor kontroll över uppgifternas 

utförande i ett makroperspektiv, samtidigt som många har uttryckt en förlust av utförandet i ett 

mikroperspektiv. Detta grundar sig i att de kan genomföra kontroller av resultatet, dock innehas inte 

möjlighet för mellanchefer att följa arbetet i detaljnivå. Vid följdfrågor kring detta har de respondenter 

som har sagt att de har mellanchefer under sig uttryckt att dessa mellanchefer har kontroll över 

utförandet av uppgifterna i detaljnivå och att de skulle börja följa upp det på detaljnivå om det skulle 

vara ett problem. Detta innebär att mellancheferna säger att de ger ifrån sig sin arbetsbeslutsgrad för 

stunden, dock att det fortfarande ligger i deras auktoritet att återta denna om behovet finns. Detta går 

inte helt i linje med vad Karasek & Theorell (1990) samt Shell (2003) nämner angående mellanchefer 

som ger ifrån sig arbetsbeslutsgrad och därmed ger ifrån sig kontrollen av en uppgift till en 

underordnad. Att kontrollen över en uppgift går förlorad av mellanchefer vid delegering stämmer 
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överens med teorin, däremot menar respondenterna att kontrollen kan tas tillbaka vilket inte nämns i 

Karasek & Theorells (1990) eller Shells (2003) studier. 

 

Vi har även här sett att de mellanchefer som litar på sina anställda är benägna att ge ifrån sig större 

delar av sin arbetsbeslutsgrad, de skulle däremot fortfarande återta arbetsbeslutsgraden om det skulle 

uppstå problem. Att mellanchefer är mer benägna att ge ifrån sig mer eller mindre arbetsbeslutsgrad 

till underordnade styrks av Schriesheim et al. (1998) som nämner att en stor orsak till att chefer väljer 

bort delegering i deras ledarstil oftast beror på att de inte litar på sin personal till fullo. 

 

I teorin såg vi generella trender på att arbetsbeslutsgraden skulle minska i samband med delegering. 

Detta eftersom Schriesheim et al. (1998) nämner att delegering frigör tid åt mellanchefen samt att 

mellanchefen får mindre beslut att fatta då besluten fattas av underordnade istället. Detta kan kopplas 

ihop med en minskning av arbetsbeslutsgraden eftersom färre beslut behöver fattas av mellanchefen 

under det dagliga arbetet efter genomförd delegering. Vi har även sett i teorin att en stor effekt av 

delegering är att beslutstagande decentraliseras och därmed att mellanchefer ger ifrån sig sin 

arbetsbeslutsgrad och kontroll över beslut. Forskare som Joiner & Leveson (2013) menar att 

delegering innebär en mekanism där chefen ger ifrån sig ansvar, makt och arbetsrelaterad diskretion 

till underordnade. Samtidigt presenterar Chua & Lyengar (2011) delegering som en konstant 

decentralisering med konsekvenser av den delegerande chefen som tappar kontrollen av uppgiften. 

Vi har dock under intervjuerna har flera respondenter uttryckt att de har stor kontroll över 

uppgifternas utförande i ett makroperspektiv, samtidigt som många har uttryckt en förlust av 

utförandet i ett mikroperspektiv. Detta innebär att många inte anser sig tappa kontrollen över utfallet 

över huvud taget i samband med delegering, bara själva utförandet. Detta då de anser att kontroll- 

och uppföljningsfasens effekter är tillräckliga för att de ska kunna kontrollera utfallet av den 

slutgiltiga produkten. Detta grundar sig i att de kan genomföra kontroller av resultatet, men inte har 

möjlighet att följa arbetet konsekvent i detaljnivå. Vid följdfrågor kring detta har de respondenter 

som har sagt att de har mellanchefer under sig uttryckt att dessa mellanchefer har kontroll över 

utförandet av uppgifterna i detaljnivå och att de skulle börja följa upp det på detaljnivå om det skulle 

vara ett problem. Detta innebär att mellancheferna säger att de ger ifrån sig sin arbetsbeslutsgrad för 

stunden men att det fortfarande ligger i deras auktoritet att återta denna om behovet finns.  

 

Vi har sett att de mellanchefer som litar på sina anställda är benägna att ge ifrån sig större delar av 

sin arbetsbeslutsgrad, men att de fortfarande skulle återta arbetsbeslutsgraden om det skulle uppstå 

problem med utförandet. Detta tankesätt kring vad som delegeras går i linje med Schriesheim et al. 

(1998) och Shells (2003) teorier om varför man ibland väljer bort delegering, där kompetensen hos 
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underordnade är en viktig aspekt att ha i åtanke. Respondenterna menar på att uppgifter som delegeras 

till anställda som saknar kompetens eller till anställda som mellanchefen inte fullt ut litar på endast 

skapar mer arbete för mellanchefen. Då kompetens verkar vara en viktig faktor inom delegering och 

därmed viktig i perspektiv till att minska en mellanchefs arbetsbeslutsgrad ser respondenterna att det 

är viktigt att delegera rätt, känna sin personal och personalens kompetens. Desto mer kompetenta 

mellancheferna anser att personalen är, desto mer kan de delegera med gott samvete och därigenom 

ge ifrån sig sin arbetsbeslutsgrad.  

 

Respondenterna nämnde som ovan att de inte kan kontrollera allt som görs, dock kontroll av 

tillräckligt omfattande detaljer i uppgifterna görs för att mellancheferna skulle känna att de hade full 

kontroll. Detta skapar en effekt av delegering som minskar arbetsbeslutsgraden för mellanchefer 

samtidigt som de ändå känner att de har kontroll över de delegerade uppgifterna. En intervjuad 

konsultchef nämnde följande: 

 

“Jag litar på min personal till 100%, jag kontrollerar, följer upp och coachar hela tiden 

och väljer ut att utföra dessa kontroller vid specifika delar i uppgifter. Delarna som 

kontrolleras baserar sig på den anställdas kompetens och vad för delar i uppgiften som 

de kan hantera. Under vissa delegeringar behöver jag inte kontrollera detaljer alls utan 

endast titta på resultatet. Detta gör att jag inte kan generalisera till några specifika 

uppgifter utan det grundar sig på medarbetarnas olika kompetenser. [...] Om jag 

delegerar en uppgift där jag behöver utföra kontroller i varje detalj så har jag delegerat 

till fel person eftersom jag får mer att göra.” - Mellanchef 7, Konsultchef, 

Konsultbranschen. 

 

Detta tankesättet genomsyras i majoriteten av intervjuerna, där kontroller behöver utföras men 

storleken på dessa baserar sig mycket på kompetensen hos medarbetarna. Eftersom kontroller och 

uppföljning inte behöver utföras kring alla delar av en delegerad uppgift utan endast specifika delar 

minskar enligt oss arbetsbeslutsgraden i form av minskat ansvar och makt hos mellanchefen. Om 

uppgifter delegeras till en medarbetare som saknar tillräcklig kompetens för uppgiften verkar 

arbetsbeslutsgraden inte minska i lika stor utsträckning. 

 

Det fanns uppgifter som helst inte delegerades trots hög kompetens och tillit, nämligen viktiga 

strategiska uppgifter och viktiga möten med kunder som kan stjälpa företagets framtid med mera. Om 

dessa uppgifter misslyckas uttryckte respondenterna att det kan leda till förödande konsekvenser för 

företaget, samt att det är större arbetstillfredsställelse på spel om de misslyckas. Ett exempel på en 
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sådan mer komplex uppgift där mycket står på spel inom konsultbranschen nämndes i en intervju som 

viktiga stora kunder: om relationen med dessa kunder sätts på spel kan det stjälpa företagets framtid. 

Dessa uppgifter delegeras dock i vissa fall om mellancheferna anser att de underordnade är tillräckligt 

kompetenta, men inte lika frekvent som mindre viktiga uppgifter. Dessa olika typer av viktiga 

uppgifter är något vi inte har grävt allt för mycket i under denna studie, utan lämnar till vidare 

forskning.  

 

Vi har sett att arbetsbeslutsgraden minskar i samma omfattning som mellancheferna litar på sina 

anställda. Vid hög tillit minskar arbetsbeslutsgraden i större utsträckning än om tilliten är låg. Denna 

minskning av arbetsbeslutsgrad som förekommer i samband med delegering av större mer betydande 

uppgifter bidrar också till ökad arbetstillfredsställelse hos mellancheferna. Detta då de med hjälp av 

delegeringen också utmanar sina underordnade och detta främjar de underordnades 

arbetstillfredsställelse, vilket mellancheferna anser främjar deras egna arbetstillfredsställelse. Detta 

beror enligt respondenterna på att deras samhörighet med arbetslaget ökar i samband med att de 

underordnades arbetstillfredsställelse ökar. Detta styrks av Jit et al. (2017) och Jahona, Lazersfeld & 

Ziesel (1933/2009) som skriver att samhörighet är en grundpelare för arbetstillfredsställelse. 

 

Vi har sett att respondenternas ovilja att delegera sin arbetsbeslutsgrad grundar sig i en rädsla om att 

det delegerade ansvaret skulle utnyttjas på ett felaktigt sätt. Detta grundar sig i att deras trygghet i 

organisationen skulle ta skada om resultatet blev dåligt, något Jahoda, Lazersfeld & Zeisel 

(1933/2009) fastställt. På grund av detta är också trygghet en grundpelare i hur mycket 

arbetsbeslutsgrad som mellancheferna är beredda att delegera. 

 

Sammanfattningsvis menar vi på att delegering frigör arbetsbeslutsgrad från mellancheferna till 

underordnade i form av auktoritet och kontroll över uppgifter och ansvarsområden. Detta gör att färre 

beslut behöver fattas av mellancheferna, samt att delegering frigör tid åt mellancheferna, vilket går i 

linje med teorier kring vad delegering gör med mellanchefens dagliga arbete. De direkta effekterna 

blir då mer tid över till annat samt färre beslut som behöver fattas av mellanchefen (Joiner & Leveson, 

2013; Schriesheim et al., 1998). Dock försvinner inte arbetsbeslutsgraden i form av kontroll och 

auktoritet helt. Kontroller och uppföljningar behöver utföras av mellancheferna för att försäkra 

uppgiftens utförande håller god kvalitet. Teoretiker håller med detta på sätt och vis, delegering till 

underordnade gör att mellanchefens kontroll och auktoritet går förlorad (Karasek & Theorells, 1990; 

Shell, 2003). Dock menar vi att denna kontroll och auktoritet kan tas tillbaka när mellanchefen vill, 

vilket inte nämns av dessa teoretiker. 
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Detta fynd ger därmed en djupare teoretiskt inblick i hur delegering påverkar arbetsbeslutsgraden sett 

från mellanchefernas perspektiv. Delegering till underordnade minskar arbetsbeslutsgraden i form av 

att färre beslut behöver fattas samt att mer tid frigörs åt mellanchefen. Detta gör att mellanchefen i 

sin tur tappar kontroll och auktoritet över uppgifter och ansvarsområden, vilket enligt teorin är 

grunder för vad arbetsbeslutsgrad är. Trots detta verkar inte all kontroll och auktoritet försvinna, då 

de fortfarande har möjligheten att återta arbetsbeslutsgraden om det skulle uppstå problem. Genom 

dessa fynd har vi dragit slutsatsen att mellanchefer endast ger ifrån sig kontrollen i ett mikroperspektiv 

samtidigt som de behåller det i ett makroperspektiv. Resultatet innebär att denna studie frångår de 

teorier som Karasek & Theorell (1990) och Shell (2003) har om att mellanchefer ger ifrån sig sin 

arbetsbeslutsgrad som resulterar i att de förlorar kontrollen över resultatet av de delegerade uppgifter. 

 

5.6 Delegering, arbetsbeslutsgrad samt arbetstillfredsställelse 

Vi har sett att en viktig del i hur arbetsbeslutsgraden påverkas av delegering är tillit. Detta går att 

koppla till mellanchefernas samhörighet då aspekter som att känna sina underordnade, känna till deras 

kompetens och kommunikation mellan individer står i fokus. Vi har även sett att vid hög grad av 

samhörighet finns det också hög grad av arbetstillfredsställelse hos mellanchefen (Jit et al., 2017; 

Jahoda, Lazersfeld & Zeisel, 1933/2009). På grund av detta går det att sammankoppla begreppen 

arbetstillfredsställelse, samhörighet och delegering. Vid hög samhörighet genomförs mycket 

delegering som bidrar till arbetstillfredsställelse hos mellanchefen och dennes underordnade. 

 

En annan aspekt är att mellancheferna inte blir av med sin ansvarskänsla i samband med att delegering 

utförs. Detta bidrar till att deras minskning i arbetsbeslutsgrad inte påverkar arbetstillfredsställelsen 

genom att påverka ansvarskänslan, vilket Grand et al. (2009) styrker. Trots att mellanchefen inte blir 

av med sin ansvarskänsla överförs dock ansvarskänsla till de underordnade genom delegeringen, 

vilket enligt Grand et al. (ibid.) bidrar till deras arbetstillfredsställelse. Vi har också i denna studie 

sett att när mellancheferna påverkar sina underordnades arbetstillfredsställelse påverkas också deras 

arbetstillfredsställelse på liknande sätt. 

  



 

 

43 

6. Slutsats 

 

I detta kapitel besvaras forskningsfrågorna, det teoretiska och praktiska bidraget diskuteras, samt så 

presenteras förslag till ytterligare forskning inom området. 

 

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Vi har i denna studie bidragit till den byggda teorin kring hur mellanchefer arbetar med 

arbetsbeslutsgrad och arbetsdelegering till underordnade samt hur detta påverkar deras 

arbetstillfredsställelse.  

 

Vi har sett att delegeringen av uppgifterna till underordnade påverkar flera av grundpelarna som 

arbetstillfredsställelsen bygger på, där samhörighet, uppskattning och trygghet blir de mest centrala. 

Vid ett lyckat utförande höjs känslan av dessa tre begrepp, samtidigt som vid misslyckat utförande 

förminskas den. Dessa förändringar är också större än om mellanchefen hade utfört uppgiften själv 

utan att delegera. Dessa företeelser är obefintliga i dagens empiriska litteratur och denna slutsats utgör 

således ett stort teoretiskt bidrag till det företagsekonomiska forskningsområdet. 

 

Vi har även sett tecken på att respondenternas åsikter skiljer sig från viss befintlig teori där det nämns 

att den personliga ansvarskänslan försvinner vid delegering (Lyons, 2016; Trickett, 1962), något vår 

studie inte styrker. Respondenternas åsikter har dock varit i linje med Mintzberg (1989) och Shell 

(2003) då de har nämnt att de fortfarande bär fulla ansvaret utåt för uppgiftens utförande och resultat. 

Detta medför att mellanchefen, trots delegering av arbetsuppgifter till underordnade, fortfarande har 

ansvarskänslan och således fortfarande får arbetstillfredsställelse av uppgifternas utförande, vilket 

Grand et al. (2009) styrker. 

 

Vi har även sett att mellanchefer som utnyttjar delegeringsverktyget minskar sin arbetsbeslutsgrad, 

vilket ger empirisk grund för den tidigare teoretiska forskningen i området (Shell, 2003; Chau & 

Iyengar, 2011; Joiner & Leveson, 2013; Schriesheim et al., 1998). Vi har dock sett att mellanchefernas 

benägenhet att delegera sin arbetsbeslutsgrad är beroende av deras känsla av tillit gentemot sina 

underordnade: låg tillit resulterar i att de ger ifrån sig mindre arbetsbeslutsgrad och hög tillit att de 

ger ifrån sig mer. Utöver detta har vi funnit att mellanchefer ofta behåller arbetsbeslutsgraden i ett 

makroperspektiv och har möjligheten att återta hela arbetsbeslutsgraden om det skulle uppstå 

problem. Således menar många mellanchefer att delegering inte påverkar deras arbetstillfredsställelse 

genom minskad arbetsbeslutsgrad. Vi har dock noterat att en benägenhet att inte delegera sin 
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arbetsbeslutsgrad vid låg tillit kan grunda sig i en rädsla om att skada sin trygghet i företaget och 

därmed arbetstillfredsställelsen. 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Arbetstillfredsställelse är generellt sett ett abstrakt begrepp (Barling & Cloutier, 2017). Det är inte 

många individer som reflekterar över hur deras dagliga arbete påverkar eller påverkas av 

arbetstillfredsställelse (ibid.). Således bidrar denna studie med att konkretisera detta begrepp och 

skapa inblick i hur det förhåller sig till en mellanchefs dagliga arbete. Genom att bidra med praktisk 

kunskap kring hur delegering av uppgifter till underordnade, arbetsbeslutsgrad och 

arbetstillfredsställelse påverkar varandra ökar vi förståelsen kring dessa begrepp. 

 

6.3 Förslag till ytterligare forskning 

Nedan har vi valt att nämna fyra förslag till ytterligare forskning. Vi har delat upp förslagen i 

punktform för att främja strukturen. 

 

● Vi har i denna studie varit begränsade av vår tillgång till resurser. Den största aspekten som 

har påverkat är den korta tiden vi har haft på oss att genomföra studien. Detta har lett till att 

vi endast har haft 11 respondenter i denna studie. På grund av detta behövs det ytterligare 

studier inom detta ämne som behandlar det utifrån samma utgångspunkt som vi har haft. 

Ytterligare studier inom ämnet skulle bidra till den empiriska databasen och trovärdigheten 

till faktan kring hur mellanchefers arbetstillfredsställelse och arbetsbeslutsgrad blir påverkade 

av deras delegeringsarbete. 

 

Förslagsvis skulle även denna studie kunna ha med ytterligare respondenter som inte stämmer 

överens med den exakta beskrivningen och de krav vi ställt på respondenterna i denna studie. 

Detta skulle kunna bidra till att undersöka de generella normerna som finns kring 

mellanchefernas arbete med delegering. Denna framtida studie är speciellt viktig då vi har 

stött på flera element som har frångått den befintliga litteraturen och teorierna kring 

arbetstillfredsställelse och delegering, till exempel resultatet i hur arbetstillfredsställelsen 

påverkas av utförandet av delegerade uppgifter.  

 

● Ytterligare studier inom ämnet behöver utföras då denna studie är en av de första inom sitt 

område; det vill säga hur mellanchefens arbetstillfredsställelse, delegering till underordnade 

samt arbetsbeslutsgrad påverkar varandra. Vi behandlar endast detta utifrån en mellanchefs 

perspektiv, fler perspektiv behövs för att till fullo fastställa vår slutsats. Därför är det 
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empiriska materialet inom området relativt ungt och mer studier behöver genomföras för att 

kunna skapa deskriptiv forskning.  

 

● Som nämnt i avsnitt 5.2 har vi inte kunnat kartlägga några större skillnader i hur erfarenhet 

påverkar mellanchefernas sätt att se på utkomsten av delegering. Till exempel så intervjuade 

vi två personer på en myndighet som hade väldigt olika synsätt på delegering. En av dem hade 

full tillit gentemot sina anställda och litade på deras prestationer samtidigt som den andra 

kontrollerade varje utfall personligen på detaljnivå. Båda dessa är extremfall av erfarenhet, 

trots att de har haft sina positioner i över 30 år har de utvecklat så pass olika synsätt på tillit 

och delegering. Vi har även kunnat se liknande delar i andra intervjuer, där till exempel 

intervjuobjektet som arbetade på Inkassobolaget litade fullständigt på sina anställda trots ung 

ålder och då hon endast arbetat i organisationen i några få år. Det verkar som att detta synsätt 

istället går att härleda till kunskap om de anställdas egenskaper och förtroende i sig själv. 

Detta motsäger teorier som Schriesheim et al. (1998) nämner kring erfarenhetens påverkan på 

delegering. Teorin säger att mer erfarenhet hos mellanchefen resulterar i en högre användning 

av verktyget delegering för att minska arbetsbeslutsgrad. Vi konstaterar att teorin är 

motsägelsefull sett på vårt empiriska resultat och lämnar ett fastställande kring detta åt 

framtidens forskning. Djupare och mer specificerade studier behöver utföras inom detta 

område för att med säkerhet kunna dra en slutsats. 

 

● Då vi har funnit att kontroll och auktoritet av uppgifter och ansvarsområden är en central del 

inom delegering och arbetsbeslutsgrad anser vi att vidare forskning behöver föras inom 

begreppen. När mellanchefer delegerar en uppgift anser de att deras kontroll minskar, samt 

att mellanchefen fortfarande har auktoritet att ta tillbaka kontrollen om så behövs. Denna 

mekanism kring dessa två begrepp behöver förtydligas något mer empiriskt. Vad innebär det 

för mellanchefen att kontrollen för en uppgift minskas? Samt vad innebär det för mellanchefen 

att de fortfarande har auktoritet för en uppgift? Då underordnar får ansvar över en uppgift kan 

de tänkas få auktoritet även de? 
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8. Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Område Syfte Fråga 

Introduktion Öppna upp 

konversationen samt 

få information om 

respondentens 

arbetsbelastning 

1. Hur skulle du beskriva en normal arbetsvecka? 

  2. Vilka ansvarsområden har du? 

  3. Hur mycket jobbar du? 

Organisationen Ta reda på strukturen i 

företaget för att kunna 

få information om 

delegeringsmöjlighete

r och 

ansvarsförhållanden 

4. Hur ser organisationsstrukturen/hierarkin ut i 

företaget? 

  5. Har du några chefer? 

  6. Har du personalansvar eller ansvarar för individers 

arbetsuppgifter på din avdelning? 

   

Arbetsbeslutsgrad Ta reda på hur stor 

arbetsbeslutsgrad 

respondenten har 

7. Hur skulle du säga att dina uppgifter skapas? Är det 

folk som delegerar eller planerar du själv? 

  8. Skulle du säga att du har mycket kontroll över 

bestämmandet av när arbetsuppgifter ska göras och hur 

de görs? 

   

Delegering Ta reda på hur 

respondenten arbetar 

med delegering 

9. Du sa innan att... (koppla till 

organisationsstrukturen)... Brukar du ge över 

arbetsuppgifter till andra i personalen? Dvs delegerar 

uppgifter. 

  10. Om ja: Vad för uppgifter är det? Vad är det som 

bestämmer vilka uppgifter som ges iväg? 

  11. Om nej: Varför inte? Skulle du vilja göra det? 

  12. Vad för uppgifter väljer du att göra själv och vilka 

delegerar du? 

  13. Varför väljer du som du gör? 

Delegering, 

Arbetsbeslutsgrad 

Ta reda på hur 

delegering, 

arbetsbeslutsgrad & 

14. Om du ger ifrån dig uppgifter eller ansvarsområde, 

skulle du säga att du tappar kontroll över det? Har du 
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& arbetstillfreds-

ställelse 

arbetstillfredsställelse 

påverkar varandra 

fortfarande möjlighet att reglera utkomsten av 

resultatet? 

  15. Skulle du säga att du blir orolig över utkomsten av 

resultatet om du inte har kontroll över det? 

  16. Hur kommer det sig att du delegerar även om du 

inte har kontroll över uppgiften? (Denna beror väldigt 

mycket på svaret på tidigare frågor) 

 

  17. Hur skulle du beskriva känslorna som uppstår när 

du har delegerat en uppgift och utkomsten blir bra? 

  18. Hur skulle du ställa känslorna i kontrast till om du 

hade gjort uppgiften själv? 

  19. Om vi vänder på det: Hur skulle du säga att 

känslorna blir om utkomsten blir dålig? 

  20. Hur skulle du ställa känslorna i kontrast till om du 

hade gjort uppgiften själv? 

 

 

 


