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Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare som hjälpt oss i vägledning av denna uppsats med goda råd 
och stöd i vårt arbete från början till slut.  
 
Vi vill även framföra ett stort tack till alla mellanchefer som har ställt upp och tagit er 
tid till att vilja delta i intervjuer för denna studie. Er medverkan har varit mycket 
betydelsefull för oss.  
 
Tack!  



  

 

	  

Nyström, C., & Rosén, M. (2015). En kvalitativ studie om mellanchefers upplevda 
behov av stöd. Pedagogik 60-91, examensarbete (kandidatuppsats). Högskolan i Gävle, 
Akademi för utbildning och ekonomi. 
Abstract 
Det är betydelsefullt för chefer att samverka med deras medarbetare och stödresurser för 

deras hållbarhet och funktion som chef. Stödet har en stor relevans för ett bra chefskap. 

Just målgruppen mellanchefer besitter en komplex position då de är under ett högt tryck 

av krav, både från de undre och de övre nivåerna. Studiens syfte var att undersöka 

mellanchefers upplevda behov av stöd i deras funktion som mellanchef, samt om det är 

möjligt att urskilja likheter i deras uppfattningar av stöd på deras respektive arbetsplats. 

Studien tillämpade en kvalitativ metod där data samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet påvisade att mellanchefer, oberoende av vilken verksamhet de 

arbetar inom har ett behov av stöd. De stöd som visade sig vara det mest betydelsefulla 

var deras egen chef, en samverkan med andra människor inom verksamheten samt ett 

bra arbetsklimat. Utifrån resultatet kunde likheter urskiljas. Slutsatsen är att 

mellanchefer är i behov av stödresurser.  

 

Nyckelord: Behov, stöd, upplevelser, uppfattningar och mellanchefer.  

 

 

  



  

 

	  

Nyström, C., & Rosén, M. (2015). A qualitative study of middle managers perceived 

need of support. Pedagogy 61-90, thesis (bachelor thesis). University of Gavle, 

Institution of Education and Economics. 

Abstract 
It is important for managers to interact with their employees and support resources for 

their durability and function as manager. The support has a great relevance for good 

leadership. Middle managers possesses a complex position through high pressure of 

requirements, both from the lower and the upper levels. The study's purpose was to 

examine the middle managers' perceived needs for support in their function as a middle 

manager, and see if it is possible to discern similarities in their perceptions of support, 

independent of their respective occupation. The study applied a qualitative method 

where the data was collected through semi-structured interviews. The result showed that 

middle managers, regardless of their occupation, have a need for support. The most 

significant support was their own boss, a collaboration with other people within the 

occupation and a good working atmosphere. Based on the results could similarities be 

discerned. The conclusion was that the middle managers is in need of support resources.  

 

Keyword: Needs, support, experiences, perceptions and middle managers.  
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Inledning 

Kunskap om chefers betydelse för verksamheter och anställda framträder i dagens 

samhälle, detta påvisar ett flertal studier som konstaterar vikten av chefers roll för de 

anställdas och verksamhetens funktion och välmående (Sparr & Sonnentag, 2008; 

Theorell, Nyberg & Romanowska, 2013). I det vi funnit i tidigare forskning ser vi att 

det finns kunskapsluckor om behovet av stöd i direkt relation till chefer på alla nivåer. 

Inom chefsområdet råder olika hierarkiska positioner och den position som anses vara 

unik och betydelsefull för en verksamhet är mellanpositionen (Lind & Ivarsson-

Westerberg, 2011). Chefer som har en mellanposition ska i verksamheter tillfredsställa 

både de högre och lägre nivåerna (ibid). Parallellt med detta förekommer det brister i 

forskningen om betydelsen av stöd till chefer i deras arbete och utförandet av ett gott 

ledarskap (Dellve, Andreasson & Jutengren, 2013). Eftersom mellanchefer befinner sig 

i en klämposition och det finns få studier om just deras behov av stöd ser vi det 

intressant att undersöka mellanchefer och deras upplevelser av stöd.  
 

I denna studie kommer mellanchefer att belysas där syftet är att undersöka deras 

upplevda behov av stöd i sin funktion som mellanchef. Vi vill även se om det är möjligt 

att urskilja likheter i deras uppfattningar av stöd på arbetsplatsen.   
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Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning presenteras som berör de områden som är 

aktuella för studiens forskningsområde. Detta syftar till att ge läsaren en förståelse för 

den underliggande anledningen till det studien vill undersöka. Via databasen Discovery 

och google scholar har den tidigare forskningen tagits fram utifrån dess relevans för 

studien, både i form av nationell och internationell forskning. Vid eftersökning av 

litteratur och artiklar uppstod en snöbollseffekt då vi utifrån artiklar och böcker hittade 

ytterligare relevant forskning utifrån deras referenslistor. Utöver detta har vi 

kompletterat med tidskrifter och webbaserad information.  

Ledarskap 

Ledarskap är ett brett begrepp som kan ha olika betydelser samt tillämpas av chefer 

oavsett nivå (Sandahl, Falkenström & von Knorring, 2010). En generell förklaring av 

ledarskapets innebörd kan vara en förmåga hos en chef, att se vad som ska samt inte ska 

göras i skilda situationer inom en verksamhet (ibid.). I Sandahl, Falkenström och von 

Knorring (2010, s. 19) belyses ytterligare en förklaring på vad ledarskap innebär enligt 

Northouse, det handlar om en individ som har en inverkan på en grupp individer i 

strävan att uppnå ett gemensamt mål. Det har skett en förändring inom 

ledarskapsområdet vad gäller hur man tänker och praktiserar ledarskap och organisering 

(Sandberg & Targama, 2013). De utmärkande särdragen för denna förändring är att 

individer idag ges ett bredare och friare utrymme för handlingar, samt att styrningen 

sker genom att öka individers förståelse för vad som ska uppnås inom verksamheten 

(ibid.). Även Franzen (2004) hävdar att sättet att praktiskt utföra ledarskap har 

utvecklats från kontroll och detaljstyrning till vägledning, möjliggörande och 

inspiration.  

 

Att bedriva ledarskap i dagens samhälle innebär en anpassning av ledarskapet utifrån 

samhällets ständiga utveckling (Sandberg & Targama, 2013). Idag är ledarskap till stor 

del en pedagogisk uppgift där det är viktigt att som chef skapa förståelse hos de 

anställda om deras roll och uppgift i verksamheten. Den huvudsakliga uppgiften för 

personer som bedriver ledarskap är att skapa en fungerande verksamhet. Utförandet av 

ledarskap kan ske på olika vis beroende på sammanhang, yttre faktorer, gruppdynamik 

och individers beteenden (ibid.). Ett vanligt förekommande dilemma inom ledarskap är 
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upplevelsen att vara beroende av de anställda samt andra förutsättningar och villkor 

(Sandahl, Falkenström & von Knorring, 2010). Ledarskap innebär en balans mellan 

medkänsla och tydlighet, vilket medför ett svårt uppdrag då det dessutom ofta innebär 

en ensamhet i sin roll. Ett gott ledarskap innebär handlingar utifrån både känsla och 

förnuft (ibid.).  

Stöd  

Stöd menar Vaux (1988) kan ses som en social företeelse som individer passerar 

omedvetet igenom. Alltså, stöd i detta avseende är något så vanligt förekommande att 

det inte uppmärksammas. Begreppet stöd innefattar olika delar enligt Vaux. Det sociala 

stödet är en omfattande del som förekommer i vardagen och uppstår vid bland annat 

utbyte av känslor och information, mänskliga upplevelser, kärlek och smärta samt inom 

familj- och vänskapsrelationer. Begreppet stöd kan dessutom innebära det stödjande 

nätverket som kan som kan förekomma i olika omfattningar. De stödjande nätverken 

förekommer då individer bland annat är i behov av hjälp med att hantera krav samt att 

nå målsättningar. Vaux förklarar vidare att stora nätverk leder till ett mer upplevt och 

uppskattat stöd. Vilken typ av nätverk individer behöver stöd av är en följd av vilken 

typ av stöd individer behöver i en specifik situation eller tillfälle. Det finns olika 

uppskattningar av stöd individer kan ha, det kan handla om bland annat att individer 

känner hjälpsamhet, tillfredsställelse, att uppleva att någon har förtroende och respekt 

för en, att känna sig värdefull och att någon bryr sig är viktiga stödfunktioner. Stödjande 

handlingar är något som också ses som ett typ av stöd, dessa utmynnar i bland annat 

emotionellt stöd, ekonomiskt stöd, praktiskt stöd, vägledning och feedback (ibid.).  

 

Antonovskys (1991) uttryck KASAM, känsla av sammanhang, kan upplevas som en 

variant av ett stöd. KASAM är en central faktor för individers upplevelser och 

behållande av hälsa samt för att klara av livets påfrestningar. KASAM omfattar tre 

centrala begrepp, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är kärnan i 

begreppet KASAM, den syftar till att individer upplever situationer som begripliga, 

sammanhängande och strukturerade. Med hanterbarhet menar Antonovsky att en individ 

har tillgängliga resurser. Resurser kan i detta fall vara relationer, utrustning, kunskap, 

färdigheter, nätverk eller sociala sammanhang. Inom arbetslivet krävs en god balans 

mellan upplevd överbelastning och känsla av hanterbarhet. För att kunna hantera en 

belastning är det frågan om vilka resurser individer upplever att de har tillgång till. Det 
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sista begreppet i KASAM är meningsfullhet, vilket innebär att individer upplever 

meningsfullhet i det som sker oberoende av livssituation. Antonovsky menar vidare att 

om individer upplever en känsla av dessa tre begrepp är förutsättningarna goda för att 

klara av motgångar i livet. Antonovsky förklarar att känslan av meningsfullhet i arbetet 

gynnar individers upplevelser av att vara delaktiga i beslutsfattanden. Det gynnar även 

upplevelsen av gemenskap, inflytande, stolthet och glädje i arbetet samt att ha 

egenkontroll över situationen (ibid.). 

Stöd och den psykosociala arbetsmiljön 

Psykosocial miljö kan förklaras genom den miljö människor befinner sig i där det sker 

ett samspel mellan psykiska och sociala faktorer (Theorell, 2012). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2013) handlar psykosocial arbetsmiljö om de anställdas 

upplevelser av inflytande, krav och stöd i arbetet. En studie av Johnson och Hall (1988) 

undersökte sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och sjukdom. Resultatet i studien 

visade att höga arbetskrav, låg självkontroll och lågt socialt stöd kunde öka risken för att 

drabbas av sjukdom (ibid.). Folkhälsomyndigheten (2013) styrker detta resultat genom 

att påvisa ett samband mellan ohälsa och bristande psykosociala faktorer, såsom 

bristande stöd och högra krav. För att undvika ohälsa och påverka medarbetares 

välbefinnande positivt är ett arbetsklimat som innehåller tillgänglig och god feedback 

samt ett bra chefsbeteende viktigt (Sparr & Sonnentag, 2008; Theorell, Nyberg & 

Romanowska, 2013). Hultberg (2007) stärker detta då hon menar att bland annat 

egenkontroll och socialt stöd är centrala delar för att skapa god psykosocial arbetsmiljö. 

Socialt stöd menar Hultberg (2007) innebär bland annat gemenskap och kontakt. 

Genom ett socialt utbyte mellan chefer och medarbetare kan stress och utbrändhet 

motverkas (ibid.). Olofsson (2010) menar att feedback är något som gynnar 

verksamheter då det kan bidra till en bättre arbetsmiljö genom att förebygga stress och 

oro. Feedback är det främsta tillvägagångsättet för att utveckla personalgrupper enligt 

Wheelan (2013). Om feedback förekommer på arbetsplatser gynnar det verksamheten 

då det kan leda till förbättringar inom verksamheten, sammanhållning samt främja både 

den individuella och gruppens utveckling (ibid.). En annan stödfunktion inom den 

psykosociala arbetsmiljön är KASAM, Antonovsky (1991) förespråkar detta då han 

menar att om en individ upplever känsla av sammanhang kan det resultera i att 

individen upplever mindre påverkan av svårigheter, såsom exempelvis stress.  
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Lindholm, Dejin-Karlsson, Östergren och Udén (2003) menar att stöd på arbetsplatsen, 

professionella nätverk, ett socialt nätverk samt stöd i privatlivet är stödresurser som 

minskar risken för en låg nivå av självuppskattad hälsa bland chefer. Det finns samband 

mellan chefers höga krav på arbetet och låg självskattad hälsa, samt även en ökning av 

sjukskrivningar när det förekommer brister i stödet på arbetet (ibid.). En studie av 

Dellve, Andreasson och Jutengren (2013) visade att chefers samverkan med 

medarbetare och stödresurser som en stödjande ledning, kollegor och externt stöd 

bidrog till minskande symtom och stress samt gav ökad energi och arbetsförmåga. 

Resultatet påvisade dessutom ett samband mellan en god samverkan mellan 

medarbetare och chefer samt chefernas hållbarhet (ibid.).    

Stödresurser och chefer  

Enligt Sparr och Sonnentag (2008) finns ett samband mellan den feedback medarbetare 

ger sina chefer och den positiva feedback chefer ger till sina medarbetare och 

välbefinnande på arbetsplatsen. Rhoades-Shanock och Eisenberger (2006) visar i sin 

studie att de chefer som upplever stöd från organisationen återgäldar i sin tur mer stöd 

till de anställda. Detta resultat bekräftar den forskning som finns på området gällande 

samband mellan välbefinnande och feedback. Resultat bidrar till att belysa feedback 

som ett verktyg för en hälsosam och välmående arbetsplats (ibid.). Roos (2007) och 

Bernin, Theorell och Sandberg (2001) konstanter att chefer som upplever feedback och 

psykosocialt stöd från medarbetare uppfattar en mer positiv arbetsupplevelse och lägre 

stressnivåer, som i sin tur ger arbetsglädje och ett stöd i ledarskapet (ibid.). Det finns ett 

starkt samband mellan vilka förutsättningar ett ledarskap har och om en verksamhet går 

bra eller dåligt i termer av sjukfrånvaro, personalomsättning samt vinst eller förlust 

(Ledarna, 2008). Chefer med bristande förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap 

leder till att problem gällande bland annat sjukskrivningar och lönsamhet ökar. Exempel 

på bristande förutsättningar är balans mellan arbete och fritid, möjlighet till att utveckla 

ledarskapet och verksamheten samt tid för arbetsuppgifter. En undersökning som 

gjordes i samarbete med Ledarna (2008) och Synovate involverade 1652 chefer i 

Sverige, resultatet visade att chefer upplevde ledarskapet gå sämre om de inte fick 

någon form av stöttning och coaching till att utveckla ledarskapet. De chefer som ingick 

i undersökningen upplevde att brister fanns i personlig feedback och möjligheten till att 

utveckla ledarskapet. Det var främst angeläget att som chef få vägledning och stöd i 
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arbetet för att vidare kunna ge medarbetarna återkoppling, personlig utveckling samt 

bidra till ett gott arbetsklimat (ibid.).  

 

Enligt Skakon, Kristensen, Christensen, Lund och Labriola (2011) upplever chefer 

högre krav, högre nivå av konflikter samt lägre grad av det sociala stödet från kollegor 

jämfört med de anställda. I denna studie har samband funnits mellan chefernas 

upplevelser av ett bristande socialt stöd från medarbetare och påvisad stress (ibid.). 

Dellve, Andreasson och Jutengren (2013) styrker vikten av stöd genom att undersöka 

innebörden av stöd till chefer, vilket visade sig vara av stor betydelse för ett gott 

chefskap. Cheferna som ingick i studien upplevde en lägre nivå av stöd från sina 

medarbetare och mer stöd från sina chefskollegor. Stödresurser som ett stödjande 

privatliv och deras personliga inställning till arbetet visades ha en betydelse för 

chefernas hållbarhet. Ett samband mellan tillgångar till stöd för chefer och chefers 

varaktighet i deras yrkesroll har hittats i studien. Chefers erfarenhet i deras yrkesroll har 

en påverkan på betydelsen av olika stödresurser som bland annat chefskollegor, 

medarbetare, ledning och privatliv. För att chefer ska upprätthålla en god hälsa är andra 

chefer på arbetsplatsen samt privatlivet av stor vikt. När cheferna upplevde krav på 

deras yrkesroll var en god styrning från ledningen samt medarbetares stöd viktigt för att 

minska allmänna symptom (ibid.).  

Mellanchefens yrkesroll  

Yrkesrollen mellanchef kan förklaras på olika sätt, antingen genom att utgå från nivån 

på chefspositionen eller att se till funktionen på organisationen (Schartau, 1993). Inom 

organisationer förekommer det olika nivåer av chefer där det finns lägre samt högre 

nivåer av chefskap. Det finns olika nivåer som en chef kan verka inom och detta ser 

olika ut beroende på organisationens utformning. Mellanchefer kan vara alla chefer som 

ingår från andra nivåns chefer nedifrån sett och upp till nivån direkt under den högsta 

ledningen. I vissa fall kan även den lägsta nivån av mellanchefer påbörjas på en högre 

nivå. Mellanchefer fungerar arbetsmässigt i en mellanposition under ledning av en 

högre uppsatt chef. En huvudsaklig uppgift är att förmedla nedåt vad som ska göras 

enligt högsta ledningen samt ansvara för att detta genomförs. En mellanchef ska utöver 

detta även framföra information om vad som sker i organisationen till högsta ledningen. 

Till skillnad från den högsta ledningen har mellanchefen en begränsad möjlighet till att 

bestämma hur dennes underordnade ska agera (ibid). För att hanterbarheten i rollen som 



  

 
 

	  

7 

mellanchef ska fungera i alla situationer krävs en god kommunikation i alla riktningar 

samt en tydlighet i chefskapet (Franzén, 2004).  

 

Enligt Sandahl, Falkenström och von Knorring (2010) är chefsrollen i en utsatt situation 

där de ständigt är synliga inom verksamheten och har förväntningar på sig från olika 

håll. Rollen som mellanchef är en unik position inom organisationer och att arbeta som 

mellanchef är ett svårhanterligt uppdrag där hänsyn måste tas till olika krav som ställs i 

arbetet (Schartau, 1993). Mellanchefer bedöms vara en kärnfull grupp då deras 

värderingar och föreställningar är betydelsefulla för en organisation (Lind & Ivarsson-

Westerberg, 2011). Mellanchefer arbetar parallellt utifrån tre olika typer av krav. De ska 

dels följa order som underordnad, dels nedåtriktat mot sin personal i rollen som en 

överordnad, samt även sidledes där en mellanchef fungerar som en jämställd del av 

personalen. Mellanchefer förväntas utföra ett välfungerande arbete samt vara flexibel i 

arbetet genom att arbeta parallellt mellan samtliga krav (ibid.). I den position en 

mellanchef befinner sig i ska de både stödja de övre och lägre nivåerna i en 

organisation, därför ställs det krav på prestation, kommunikation och uppmuntran 

(Skagert, Dellve, Eklöf, Ljung, Pousette & Ahlborg, 2008). Cheferna upplevde i studien 

av Skagert et al. (2008) krav på att vara lojala, pålitliga och aktiva i beslutsprocesser 

både mot de övre och lägre nivåerna i organisationen. Som åtgärd för att förbättra och 

balansera deras mellanposition, var kommunikation och uppmuntran användbara 

verktyg för att upprätthålla förtroendet till de båda nivåerna i organisationen (ibid.).  

Sammanfattning  

Denna del presenter en kortfattad sammanfattning av den tidigare forskningen som 

utmynnar i studiens problemområde.  

 

Mellanchefer besitter en mellanposition som upplevs vara svårhanterad (Schartau, 

1993). Upplevt stöd hos chefer är viktigt i verksamheter då det enligt Rhoades-

Shanock och Eisenberger (2006) gynnar både deras välmående och verksamhetens 

lönsamhet. Om chefer mår dåligt ger det en negativ inverkan på verksamheten samt 

om chefer upplever stöd bidrar det till att mer stöd ges till de anställda (ibid.). 

Utifrån detta är stöd till mellanchefer av stor vikt för en hälsosam och välmående 

verksamhet. Utifrån denna problematik menar vi att ökad kunskap kring 
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mellanchefers behov av stöd kan möjliggöra implementering av stödresurser. Detta 

kan underlätta arbetet för mellanchefer samt skapa ett välmående inom yrkesrollen.  

Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt följer en presentation av våra definitioner av denna studies centrala 

begrepp för att tydliggöra betydelsen och förståelsen av dessa.   

Mellanchef 

Nedan kommer en definition på begreppet mellanchef. Med detta vill vi klargöra och 

förtydliga vad som kännetecknar yrkesrollen mellanchef för vår studie, detta för att 

bidra till en ökad förståelse av studiens målgrupp. 

 

Franzen (2004) definierar mellanchef som en person som har chefer både över och 

under sig i organisationshierarkin, vilket innebär att dem har en central roll i 

verksamheten genom ett samspel uppåt, nedåt samt ut till omvärlden. Det 

karaktäristiska för rollen som mellanchef innebär en kombination av kommunikation, 

anpassning, förhandling, kompromisser och smidighet samt även integritet, drivkraft 

och självständighet (ibid.).  

Stöd 

I denna del presenteras en definition av stöd. Med denna definition vill vi förtydliga vår 

uppfattning av vad stöd i denna studie innebär, detta för att klargöra samt underlätta 

förståelsen av begreppet och dess innebörd i texten.  

 

Begreppet stöd är brett och kan uppfattas olika hos individer. Svenska Akademiens 

ordbok definierar stöd som en stödjande funktion (SAOB, 1997). Vaux (1988) styrker 

detta då han menar att det inte finns en bestämd definition av stöd utan det är en 

kombination av olika delar såsom stödjande nätverksrelationer, stödjande handlingar 

samt subjektiva upplevelser av stöd (ibid.). Vårt sätt att se på stöd i denna studie är att 

se till mellanchefers resurser som finns eller inte finns tillgängliga för att underlätta och 

förbättra deras arbete som chef. Vilka typer av stödresurser är inte förbestämt, istället 

har vi valt att låta informanternas svar vid intervjuerna definiera vilken typ av stöd som 

det upplevs finnas behov av.  
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Problemformulering 

Den kunskapslucka vi funnit är huruvida chefer upplever att de är i behov av stöd. 

Chefer som visar stöd och ger kontinuerlig feedback till de anställda visar mycket 

forskning på att det bidrar till en god hälsa hos de anställda (Dellve, Andreasson & 

Jutengren, 2013; Wheelan, 2013; Sparr & Sonnentag, 2008). Mellanchefer befinner 

sig i en utsatt situation som innefattar krav från olika håll då de ska fungera både 

uppåt och nedåt i en organisation (Skagert et al., 2008). Mängden forskning är 

avsevärt mindre kring mellanchefers behov av stöd samt även vilken typ av 

stödresurs som är betydande i deras ledarskap, hälsa och funktion som chef (Dellve, 

Andreasson & Jutengren, 2013). Därför tycker vi att det är intressant att undersöka 

mellanchefers upplevda behov av stöd och på längre sikt bidra till området genom 

att fler stödresurser kan implementeras i chefers vardagliga arbete.  

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka mellanchefers upplevda behov av stöd i sin 

funktion som mellanchef samt att se om det är möjligt att urskilja likheter i deras 

uppfattningar av stöd på arbetsplatsen. 

Frågeställningar  

− Undersöka vilket slags stöd som är det mest betydelsefulla för chefer inom 

skilda verksamheter?  

 

− Kan likheter identifieras utifrån olika chefers upplevelser av behovet av stöd 

oberoende av vilken verksamhet de arbetar inom?  

Metod  

Denna del kommer att presentera hur vi metodiskt har gått tillväga i denna studie 

vid valet av forskningsmetod, datainsamling, urval, etiska överväganden samt 

bearbetning av den insamlade empirin. 
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Kvalitativ metod  

Bryman (2011) menar att syftet avgör metoden. Till denna studie valde vi därför att 

tillämpa en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2011) kännetecknas en kvalitativ 

metod av ett fenomens karaktär eller egenskaper som upptäcks genom att tyda 

mönster. Metoden kännetecknas även då människors uppfattningar och upplevelser 

undersöks (ibid.). Dessa egenskaper som den kvalitativa metoden har kan direkt 

relateras till vår studie då syftet är att undersöka informanternas egna upplevelser 

och uppfattningar. Utöver detta vill vi också tyda om mönster kan identifieras i form 

av likheter i informanternas utsagor. 

Intervjuer 

För att kunna fördjupa oss i informanternas upplevelser och erfarenheter anser vi att 

intervjuer är det rätta verktyget för att få fram det studien avser studera. Thomsson 

(2002) menar att det främsta syftet med intervjuer är då forskare vill hitta samband 

eller förstå detaljerade beskrivningar av ett fenomen eller en händelse. Cohen, 

Manion och Morrison (2011) och Thomsson (2002) menar att intervjuer 

kännetecknas då forskare vill studera människors tolkningar, deras världsbilder, 

beteenden och upplevelser utifrån deras tidigare erfarenheter och perspektiv. Detta 

syftar vår studie till att göra. Då intervjuer innefattar en verbal interaktion mellan 

människor menar Kvale och Brinkmann (2004) att detta ger en grundläggande form 

av ett samtal som bidrar till att människor lär känna varandra, samt att kunskap kan 

åstadkommas om människors världsbilder och uppfattningar. Kvale och Brinkmann 

(2004) förklarar att en intervju är ett samtal som har en utmärkande struktur och ett 

syfte. Intervjuer kan bidra med information som andra datainsamlingsmetoder inte 

kan, exempelvis känslouttryck och tonlägen (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Vi 

anser att det inte går att få svar på syftet om inte frågor kan ställas till informanterna, 

detta då vi bland annat vill ha möjlighet till att ställa följdfrågor för att få en djupare 

insikt i vad som sägs. Via den verbala interaktionen menar vi att det underlättar att 

skapa förståelse om informanternas känslor och uppfattningar.   

Semistrukturerad intervju 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer då vårt fokus skulle ligga på 

informanternas utsagor i form av deras uppfattningar och upplevelser utan större 
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påverkan från oss. Bryman (2011) menar att en semistrukturerad intervju kännetecknas 

då forskaren har en tydlig målsättning för att kunna besvara specifika frågeställningar. 

Semistrukturerade intervjuer brukar tillämpas då undersökningens fokus är relativt 

tydligt. De karaktäristiska dragen i den semistrukturerade intervjun kan vi relatera till 

vår studie då tyngdpunkten ska ligga på informanternas uppfattningar utifrån deras egna 

tolkningar av erfarenheter och beteenden. Denna typ av studie kräver en intervjuguide 

som innefattar att informanterna ställs inför samma frågor och berör specifika områden 

för att kunna styra dem till att besvara det relevanta ämnesområdet undersökningen 

syftar till (ibid.). Trots intervjuguiden har vi haft möjlighet till flexibilitet genom att ha 

möjlighet kunna ställa följdfrågor och ytterligare frågor som inte förekommer i 

intervjuguiden. Informanterna får även ett stort utrymme till att individuellt formulera 

svaren utifrån deras upplevelser och tolkningar. 

Genomförande av intervjuerna  

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide som innefattade fyra teman som utgjorde 

studiens centrala delar och syfte (se bilaga 2). Dessa teman var bakgrundsfakta, 

värderingar av stöd, stöd och mellanchefer. Vid genomförandet av intervjuerna förhöll 

vi oss till intervjuguidens teman i samma ordningsföljd som intervjuguiden. De teman 

som formulerades skulle fungera som specifika områden som hade för avsikt att styra 

samtalets innehåll under intervjuerna. I varje tema formulerades därefter ett mindre 

antal specifika frågor i syfte att fungera som riktlinjer för informanterna samt ge dem 

utrymme till att samtala fritt utifrån det aktuella temat. Vi hade i åtanke att vara 

förberedda med följdfrågor under intervjuernas gång för att eventuellt inte missa att få 

svar på studiens syfte.  

 

Innan de slutgiltiga intervjuerna ägde rum genomfördes en pilotstudie för att testa de 

frågor som ingick i intervjuguiden. Detta gjordes för att undvika bias genom att se om 

frågorna uppfattades korrekt, gav svar på vad frågorna syftade till samt om personen 

förstod frågorna som ställdes. Efter genomförd pilotstudie omformulerades och 

utvecklades vissa av frågorna som ingick i intervjuguiden då pilotstudien inte fick fram 

det som vi önskade.   

 

En intervju kan utföras av en eller två intervjuare (Thomsson, 2002). Till denna studie 

valde vi att genomföra intervjuerna tillsammans. Thomsson (2002) menar att om 
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informanten är i en typ av maktposition är en par intervju att föredra. Att genomföra en 

intervju i par innebär att fokus på informantens utsagor och frågeställningar kan delas 

upp, ett bredare fält av vad dem berättar kan uppmärksammas vilket kan medföra mer 

information (ibid.). Innan intervjuerna genomfördes delade vi upp intervjuguidens 

teman så vi fick hälften var. Detta i syfte att vi skulle vara lika delaktiga i intervjun samt 

kunna avlasta varandra genom att båda är lika uppmärksamma, vilket minskar risken att 

missa viktig information. Intervjuarna kan dessutom samspela och komplettera varandra 

genom att bland annat fylla i varandras luckor (Thomsson, 2002). Informanten i denna 

typ av intervju kan även uppleva en trygghet då det är två som förstår och tolkar det 

som uttrycks. I en par intervju är det främst viktigt att ha ett fungerande samspel och 

vara väl insatt i vad som ska förmedlas (ibid.). Även Trost (2010) styrker de argument 

att två samspelta intervjuare kan ge stöd till varandra vilket kan medföra en bredare 

informationsmängd och förståelse vid intervjun. Innan intervjuerna ägde rum såg vi till 

att vara väl insatta i ämnet och intervjuguiden genom att vi tog oss an tidigare forskning 

och litteratur som berörde ämnet. Utifrån dessa argument ansågs par intervjuer var väl 

passande för vår studie då vi anser oss utifrån tidigare erfarenheter arbeta mycket bra 

ihop och komplettera varandra i olika sammanhang. Samtliga intervjuer tog olika lång 

tid att genomföra, dem tog mellan 15 minuter och 30 minuter och genomfördes på 

informanternas respektive arbetsplatser, detta utifrån deras önskemål. Att intervjuerna 

genomfördes på informanternas arbetsplatser tror vi medförde ett mer avslappnat samtal 

då informanterna kan ha upplevt en större trygghet i en välbekant miljö. Samtliga visade 

stort intresse genomgående under hela intervjuerna. Intervjuerna gick bra utan några 

större störande moment som påverkade intervjuprocessen. I det stora hela anser vi att 

intervjuerna blev lyckade, däremot upplevde vi svårigheter i att ställa ledande 

följdfrågor.  

Etisk förhållningsätt 

Att tillämpa intervju som metod till forskning innebär att forskaren genomsyras av 

etiska och moraliska frågor, därför bör etiska frågor finnas i åtanke redan vid starten av 

en undersökning (Kvale & Brinkmann, 2004). Inför denna undersökning har vi utgått 

ifrån Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer har präglat hela undersökningen. 

Förhållningssättet till de etiska principerna har framkommit tydligast vid 

intervjutillfällena samt vid bearbetningen av materialet.  
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Hänsyn togs till samtyckeskravet vid första kontakt med potentiella informanter när 

dem blev tillfrågade att delta, vilket gav dem möjlighet till att själva bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 1990). Innan intervjun påbörjades frågade vi om deras 

samtycke till att spela in samtalet via en smartphone. När samtycke för urvalets 

deltagande var bestämt hade dem under hela studiens process möjlighet till att avbryta 

sin medverkan vid valfritt tillfälle. Information om undersökningen gavs redan vid 

första kontakt med de eventuella informanterna, en mer detaljerad information fick de 

via ett missiv (se bilaga 1) och vid intervjutillfället. Informationen berörde alla inslag i 

undersökningen som kunde tänkas påverka deras vilja till att delta. På detta vis har 

informationskravet behandlats. Vi tog dessutom hänsyn till konfidentialitetskravet vilket 

innebar att informanterna blev informerade om att deras personuppgifter hade som 

avsikt att behandlas med största konfidentialitet. Detta genom anonymitet samt att deras 

uppgifter inte kan nås av obehöriga då endast vi och vår handledare hade tillgång till 

materialet. Vår avsikt med det insamlade materialet var enbart till för forskningens 

ändamål, vilket deltagarna blev informerade om via missivet. Utifrån detta togs därför 

hänsyn till nyttjandekravet. 

Urval  

Till vår studie valde vi att avgränsa målgruppen till mellanchefer inom det breda 

ämnesområdet ledarskap. Detta val grundades på det faktum att ledarskap utgör en bred 

utgångspunkt för undersökningar, därför kan en sådan avgränsning möjliggöra en 

fördjupad kunskap inom området för mellanchefer. Inför denna studie valde vi att söka 

efter informanter i en mellanstor kommun i centrala Sverige. Vår ambition var att 

informanterna skulle vara yrkesverksamma inom samma kommun för att på det viset få 

ett resultat som påvisade situationen för mellanchefer inom en specifik kommun. 

Målgruppen för studien var mellanchefer från olika verksamhetsområden, dessa var 

förskola, äldreomsorg, sjukhus, högskola, industri och brandkår. Vi valde olika 

verksamheter i syfte att vi ville undersöka om likheter fanns i det upplevda behovet av 

stöd, oberoende av vilken verksamhet de tillhörde. Då vi ville ha stor variation började 

vi med att fundera ut vilka verksamheter som var intressanta. Vi började diskutera vilka 

verksamhetsområden som var intressanta för studiens syfte, det ansåg vi vara 

verksamheter som arbetade både för och med människor samt verksamheter vars arbete 

var inriktad mot produktion. Vi valde därför att kontakta skilda verksamheter, både 



  

 
 

	  

14 

offentliga och privata. Första kontakten med de utvalda verksamheterna togs via 

telefonsamtal och personlig kontakt. Vid detta tillfälle gjordes en efterfrågan om 

verksamheten hade en person som var mellanchef, detta medförde att ingen hänsyn togs 

till könstillhörighet hos dessa. Detta resulterade i att könstillhörigheten hos 

informanterna blev slumpmässig, av samtliga informanter som valde att delta i studien 

var fem kvinnor och en var man. Vissa informanter hade mer arbetslivserfarenhet som 

mellanchef än andra, detta innebar att en del hade arbetat inom deras position under en 

längre tid jämfört med andra som hade verkat inom positionen en kortare tid. Avsikten 

från början var att genomföra åtta intervjuer då vi ansåg detta skulle utgöra ett urval 

som var lämpat för studiens syfte. Kvale och Brinkmann (2004) menar att en 

undersökning kräver så många antal deltagare så forskaren känner att resultatet är 

uppnått. Om antalet deltagare är för stort riskerar forskaren att missa ingående 

tolkningar av intervjuerna, om antalet är för litet kan svårigheter i generalisering samt se 

skillnad mellan grupperna och pröva hypoteser uppstå (ibid.). Thomsson (2002) menar 

att ju mer avgränsat problemområde och mer specificerad fråga forskaren har desto färre 

intervjuer krävs. Det är enligt Kvale och Brinkmann (2004) en fördel att beräkna ett 

ungefärligt antal deltagare till studier, vilket vi senare tog hänsyn till då vi gjorde en 

uppskattning på hur många informanter vi ansåg att studien krävde. Vi valde därför att 

begränsa urvalet till sex stycken mellanchefer. Då vi ville se om likheter gick att 

identifieras i informanternas upplevelser ansåg vi att ett urval på sex informanter skulle 

möjliggöra denna identifikation. Intervjuer är en tidskrävande metod menar Bryman 

(2011) vilket också styrkte vårt beslut till att minska antalet informanter till sex stycken 

eftersom den utsatta tiden för studien annars hade blivit knapp.   

Bearbetning av data  

Här kommer vi presentera bearbetningen av studiens empiri.  

Första steget i bearbetningen skedde via insamling av data som de inspelade 

intervjuerna bidrog med. Efter genomförandet av samtliga intervjuer transkriberades 

dessa utifrån det inspelade materialet på en dator. Varje intervju skrevs ner ordagrant 

utifrån vad informanterna själva sade, vilket ledde till användning av talspråk för att 

lyckas fånga en djupare inlevelse av intervjuerna. En utskrift gjordes på 

transkriberingarna för att underlätta urskiljningen av deras olika upplevelser och 

uppfattningar av det studerade fenomenet.   
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Vi började med att kritiskt läsa och granska de enskilda transkriberingarna ett flertal 

gånger för att inte missa viktig och betydelsefull information. Detta gjorde det möjligt 

för oss att urskilja informanternas upplevelser, uppfattningar och aspekter om det 

relevanta fenomenet, vilket i detta fall är stöd. Därefter sorterades varje transkribering 

utifrån informantens upplevelse av det studerade fenomenet i förhållande till syftet. För 

att erhålla ett etiskt förhållningssätt vid bearbetningen av materialet valde vi att radera 

informanternas riktiga namn. Varje informants utsaga sorterades oberoende av varandra 

i form av en urskiljning av deras upplevelser av fenomenet. Efter urskiljningarna 

gjordes en noggrann genomgång av alla dessa där olika aspekter av fenomenet framkom 

som i sin tur bildade beskrivningskategorier, alltså det som kännetecknade 

upplevelserna. Både urskiljningarna och framtagningen av beskrivningskategorierna 

innebar en tydning av mönster i informanternas upplevelser av behovet av stöd. 

Resultat  

I detta kapitel kommer informanternas sammanställda utsagor att presenteras. Resultatet 

redovisas i respekt för informanterna, därför presenteras inte deras individuella utsagor 

utan är sammanförda i olika beskrivningskategorier. Varje rubrik som presenteras nedan 

utgör beskrivningskategorierna. Dessa kategorier består av en variation av 

informanternas upplevelser kring behovet av stöd.  

Mellanchefernas värderingar av stöd 

Denna beskrivningskategori handlar om vad alla mellanchefer anser vara ett stöd i 

yrkesrollen. Här presenteras de mest centrala stödfunktionerna som har framkommit i 

intervjuerna.   

 

Samtliga mellanchefer värderade någon form av samverkan med andra människor inom 

verksamheten. En sådan samverkan innebär ett samspel mellan människor från andra 

kompetensområden som kompletterar de som mellancheferna själva inte behärskar. 

Kompetens inom HR området samt det administrativa området som berör bland annat 

ekonomi och IT frågor framkommer som ett stöd för majoriteten av mellancheferna.  
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”Det är ett otroligt stort stöd med olika professioner runt sig där man 

odlar personliga kontakter i professionen som gör att arbetet blir 

otroligt mycket lättare” 

 

I detta citat framkommer det att goda relationer och kontakter med människor inom 

andra kompetensområden är betydelsefullt för mellanchefens arbete. Goda relationer 

kan vi se som en betydelsefull del i samverkan med andra människor. 

 

”Viktigt att omge sig med personer som kompletterar mig” 

 

Alla mellanchefer menar att de inte har all kompetens som behövs för verksamheten, 

därför är andra professioner ett stöd för dem. Professionernas kunskaper ger 

förutsättningar till mellancheferna för att dem ska kunna göra ett så bra arbete som 

möjligt. Goda relationer med alla medarbetare på verksamheten är något samtliga 

mellanchefer anser vara ett stöd. Dessa relationer enligt dem bör innehålla en öppen, 

nära, fungerande och god kommunikation.  

 

”En nära, god relation och kommunikation är jätteviktigt för mig 

oavsett på vilka nivåer det är och det har jag” 

 

” … har man goda relationer. Jag tror på det här med relationer, vi 

kan förstå varandra i kommunikationer, man kan förstå varandras 

arbetsuppgifter, förväntningar och dialoger kring det”  

 

För att kunna samverka med andra professioner och bedriva ledarskap krävs någon form 

av kommunikation och förståelse vilket en informant tydliggjorde i dessa citat. Citaten 

talar både för betydelsen av en god kommunikation och relation samt vad detta bidrar 

med i deras arbete. Citatet nedan talar för vikten av att omge sig med andra professioner 

då dem kan bidra till kunskap som mellancheferna själva inte har.  

 

”Man kan inte vara proffs på allting” 

 

I citatet tolkar vi att professionerna behövs för att mellancheferna ska fungera på grund 

av att dem själva inte kan sitta på all kunskap. Arbetet som mellanchef tolkar vi vara 
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omfattande gällande arbetsuppgifter utifrån mellanchefernas utsagor. Därför är goda 

relationer och en samverkan med andra professioner betydelsefullt.      

 

Goda relationer innefattar dessutom en sammanhållning med alla medarbetare där ett 

gott arbetsklimat med trygghet och tillit samt ett förtroende anses vara ett stöd. En av 

mellancheferna värdesätter trygghet, en god sammanhållning med medarbetare samt 

vetskapen om vart denne kan vända sig vid behov. Hälften av alla mellanchefer anser att 

tydlighet i arbetet med en utarbetad plan för hur verksamheten ska fungera är en 

stödjande funktion.  

 

”Det borde finnas någon arbetsbeskrivning för den här rollen. En mer 

översiktlig beskrivning av vad detta innebär för arbetsuppgifter och så 

vidare” 

 

I nuläget upplevs en oklarhet i vilka förväntningar som finns på yrkesrollen, av den 

anledningen finns en önskan av en utarbetad arbetsmall som klargör hur deras arbete 

ska utföras.  

 

Ett chefsstöd i form av en samverkan med den egna chefen, de underanställda cheferna, 

ledningsgruppen och andra chefskollegor inom samma verksamhet är något majoriteten 

av mellancheferna ser som ett stöd. Denna samverkan är viktig då mellancheferna 

upplever att de kan bolla idéer och olika typer av frågor med andra chefer. De upplever 

att detta blir en stödjande funktion, att dem får hjälp i chefskapet. Detta sker bland annat 

vid beslutsfattning och när de brister i kunskapen. Mellanchefernas chef upplevs vara 

det mest betydelsefulla chefsstödet på så vis att de får bekräftelse i sitt arbete och att 

dem har en person att vända sig till. Detta tolkar vi vara en förutsättning för att 

mellancheferna ska uppleva ett stöd. 

Betydelsefulla förutsättningar för ett upplevt stöd 

Denna beskrivningskategori presenterar vad mellanchefer upplever vara betydelsefulla 

förutsättningar för att de ska uppleva ett stöd i sin yrkesroll.   

 

Samtliga mellanchefer ansåg att betydelsefulla förutsättningar för yrkesrollen är 

stödresurserna som gör att dem inte känner sig ensamma samt att resurserna ska ha rätt 
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kompetens. Dem vill alla uppleva att de ingår i någon form av sammanhang där det 

förekommer samhörighet med andra människor på verksamheten.   

 

”Så att chefskapet är ju inte ensamt utan där beror... Det är ju väldigt 

mycket samverkan med de här stödfunktionerna, det är ju så man 

jobbar” 

 

I detta citat tolkar vi att denna mellanchef har tillgång till de stödresurser som denne 

behöver och även arbetar tillsammans med dessa. Detta har bidragit till att denne inte 

upplever ensamhet utan snarare en samhörighet med andra på verksamheten.   

 

”En betydelse är att jag ingår i en grupp, att jag inte är ensam och det 

är ju viktigt för alla människor” 

 

Ytterligare en mellanchef menar vidare att för sin funktion i sin yrkesroll är det en 

förutsättning att på något vis ingå i ett sammanhang. Ett dilemma som denna mellanchef 

upplevde var att i dennes position behövs ett distanstagande till de underanställda, 

därför är stödresurserna betydelsefulla. I detta tolkar vi att det finns en upplevelse av 

ensamhet på grund av att detta till viss del ingår i positionen som mellanchef.     

 

Tydliga och rimliga uppdrag och arbetsbeskrivningar är något alla mellanchefer ser som 

förutsättningar för att uppleva stöd i funktionen som mellanchef. Detta bidrar till att 

dem upplever att de kan utveckla och driva verksamheten framåt och uppnå 

eftersträvande mål.  

 

”Möjligheten att kunna påverka, förändra och utveckla är mycket 

enkelt tillsammans med människor som man finns i ett sammanhang 

med” 

 

Citatet talar för att om mellanchefen ingår i ett sammanhang finns det en ökad möjlighet 

till att driva verksamheten framåt. Detta görs genom att samverka tillsammans med 

andra. Vidare framkommer det att alla mellanchefer vill arbeta med människor och 

uppnå en form av samverkan, det anser mellancheferna vara en betydelsefull 
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förutsättning till stöd. De vill uppleva ett positivt arbetsklimat, ha roligt på arbetet samt 

arbeta tillsammans med drivna och självgående medarbetare.  

 

”Jag tror någonstans där att man hittar balansen mellan rena glädjen 

och utmaningen i att jobba med inte problem då, utan möjligheter”  

 

För att uppnå ett positivt arbetsklimat ser vi att glädje och en positiv utgångspunkt i 

arbetet är en förutsättning till att uppnå detta. En annan mellanchef menar att om det 

inte var roligt att arbeta skulle denne inte vilja vara en mellanchef.  

 

Majoriteten av mellancheferna anser att ett ledarskapsstöd från den egna chefen och 

andra chefer också är en viktig förutsättning. De vill ha regelbundna möten med en 

ledningsgrupp och andra chefer inom verksamheten samt ha en god kommunikation. 

 

”Man vill ju alltid bli bättre men förutsättningarna är ju att jag har en 

bra chef under mig som ifrågasätter, som driver, som har god kunskap 

om sina detaljfrågor, lyfter saker till mig för att diskutera och ta 

beslut om” 

 

I detta citat kan vi se att inte bara deras egen chef utan även andra chefer i verksamheten 

är en förutsättning för upplevelsen av stöd. I detta fall lyfter denna mellanchef upp 

värdet av den chef som sitter under denne. En annan mellanchef upplever att ett stöd 

från andra chefer inom verksamheten hjälper denne att utvecklas i rollen som chef, 

vilket är en förutsättning för att uppleva ett stöd. 

 

”Det är ju lika viktigt att ha stödet för mig i min utveckling och hur 

jag ska kunna utvecklas mera och fungera som chef” 

 

Här upplever vi kunna se att mellanchefer är i behov av ett stöd för deras utveckling och 

funktion som chef. Vi ser att citatet visar att en tillgänglighet till stöd rent generellt är en 

förutsättning för mellanchefer.  

 

Majoriteten av mellancheferna vill ha någon slags bekräftelse på sitt arbetssätt från 

medarbetarna, vilket de anser kan förbättra ledarskapet. Detta skapar en trygghet och en 
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upplevelse av stöd i rollen som mellanchef. En del mellanchefer upplever en trygghet 

när de har tillräcklig kompetens för att utföra ett optimalt arbete. Därför är en 

betydelsefull förutsättning att få chefsutbildning, utveckling i rollen, samt utmaningar 

och feedback på det de gör. Några av dessa mellanchefer vill även ha förutsättningar i 

form av tydliga och rimliga förväntningar för att de ska hålla verksamheten flytande. 

Situationer där behovet av stöd upplevs av mellancheferna 

I denna beskrivningskategori förklarar vi de situationer där mellancheferna upplever ett 

behov av stöd från omgivningen inom verksamheten.   

 

Alla mellanchefer upplever extra behov av stöd i situationer som berör dilemmafrågor, 

administrativa frågor, HR frågor, rehabiliteringsarbete, ekonomifrågor, frågor kring 

lagar och regler samt vid beslutsfattning. Alltså, dessa områden innefattar situationer 

som mellancheferna själva upplever svårighet i att behärska på egen hand, vilket kräver 

ett extra stöd. En mellanchef ansåg att det var svårt att se sitt behov av stöd i sin 

yrkesroll och utifrån sig själv som individ. Det är vid situationer som kräver extra stöd 

som denne inser vad som saknas och kan se sitt behov av detta. En annan mellanchef 

hävdade att när situationen kräver extra stöd är det dennes uppgift att själv ta kontakt 

med den stödresurs som behovet finns i. Mellanchefen menar vidare att situationer då 

det uppstår problematik med en medarbetare överförs problemet direkt till denne som 

mellanchef. Dessa situationer är enligt mellanchefen svårhanterlig och är därför upplevs 

denne vara i extra behov av stöd. Detta är ett exempel på en situation som en mellanchef 

anser vara tuff att hantera. Ytterligare en mellanchef styrker detta med att säga:  

 

”Det är tuffare beslut att ta som mellanchef” 

 

Citatet talar för att det finns svårigheter i att vara en mellanchef då det innebär ett arbete 

med många och svåra beslut att ta. En annan mellanchef styrker detta då denne 

upplevde sig vara i behov av stöd i flera situationer varje dag. Detta stöd sker i ett 

samspel med medarbetarna.  

 

”Så i varje del i arbetet så finns det ju någonting som handlar om stöd 

eller samspel, satt säga” 
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Mellanchefen menar vidare att alla arbetsrelaterade situationer för denne innebär någon 

form av samspel eller stöd. Mellanchefen menar att det finns en upplevelse av ett stöd i 

det vardagliga arbetet.     

Mellanchefernas upplevelser av det befintliga stödet 

Denna beskrivningskategori kommer redogöra för vilket stöd som mellancheferna i 

nuläget har relaterat till funktionen som mellanchef.  

 

Alla mellanchefer upplever att de trivs i sin yrkesroll samt att det finns ett befintligt stöd 

med förutsättningar till detta i viss mån. Dessa mellanchefer upplever ett stöd från deras 

chefer då det underlättar arbetet i beslutsfattande och chefskap. För vissa handlar den 

upplevda trivseln om att det finns ett förtroende mellan chefen och medarbetare samt att 

de arbetar med något de tycker är viktigt och roligt. 

 

”Det är jättesvårt och jättetufft men jätteroligt” 

 

I citatet beskriver mellanchefen att yrkesroll ställer denne inför svårigheter, men menar 

att det positiva överväger det svåra. Vi tolkar detta som att svårigheterna i yrkesrollen 

kan ses som utmaningar och därför blir arbetet roligt.  

  

En samverkan i form av ett nätverk med ledningsgrupp och andra chefer är ett befintligt 

stöd som samtliga mellanchefer upplever. Det yttrar sig i att de stödjer varandra i 

chefskapet oberoende av chefsnivå. Denna samverkan sker i form av ett bra samarbete 

med god kommunikation vilket gör att dem kan utföra ett bra arbete och känna stöd.  

 

Att ha en god kännedom om verksamheten bidrar med en trygghet och är ett befintligt 

stöd för samtliga mellanchefer. Ett annat befintligt stöd kommer ifrån en god relation 

till de underanställda och medarbetarna i verksamheten. 

 

”Vi är ju här för att göra ett bra jobb allihopa sedan vad man har för 

titel på bröstet det är ju ja… Vi lär hjälpas åt” 

 

Utifrån citatet framkommer det att mellanchefen anser att det inte spelar någon roll 

vilken position man har, utan allt arbete sker i en form av gemenskap och samarbete. 
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Denna mellanchef menar vidare att det finns förväntningar på att denne agera som chef 

men i slutändan sker allt i en samverkan.   

Det upplevda behovet av stöd 

Denna beskrivningskategori framhäver vilket behov av stöd som mellancheferna 

upplever sig ha i yrkesrollen. Alla upplever ett bristande stöd i arbetet som påverkar 

deras funktion som mellanchef, detta visar vilket behov som de upplever sig ha. 

 

”Det som är nackdelen är väl att man blir lite klämd från båda håll, 

det klassiska man pratar om. Medarbetarna kommer och lyfter väldigt 

mycket problem från verksamheten och sen vet man att man har andra 

påbud uppifrån” 

 

Detta citat styrker det som framkommit att alla mellanchefer upplever, att det finns en 

stor arbetsbelastning i yrkesrollen. Arbetsbelastningen menar mellancheferna 

framkommer då det brister i det administrativa stödet. Vissa mellanchefer upplever att 

verksamheten och arbetsuppgifterna är för omfattande och att förutsättningar för att 

utföra arbetet på ett optimalt sätt inte finns tillgängligt. Detaljplanering kring en 

tydlighet i arbetsuppgifter för yrkesrollen upplevs vara något som de saknar. Även 

tidsbrist är något alla mellanchefer upplever, detta genom att de har korta ställtider samt 

många och höga förväntningar från andra att de ska prestera snabbt.  

 

”Jag skulle göra ett ännu bättre jobb om jag hade stöd i det här med 

det administrativa och så. Jag skulle ju kunna ägna mer tid och energi 

åt viktigare frågor” 

 

Ett återkommande problem hos mellancheferna har varit det administrativa stödet. På 

grund av att det inte finns tillräckligt bra stöd i det administrativa, försvinner viktig tid 

som de önskar kunde prioritera på enligt dem viktigare frågor.   

 

”Det jag saknar är att jag inte kan grotta ner mig, gå på djupet i vissa 

frågor som jag känner att jag skulle vilja utveckla mer. Den tiden 

finns inte” 
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Mellancheferna hävdar att om mer tid och fler stödresurser kring det administrativa 

området fanns tillgängligt, skulle de uppleva ett större stöd i arbetet. Även 

arbetsbelastningen skulle minska om mellancheferna upplevde en bättre tillgänglighet 

av dessa stödfunktioner. Hälften av de mellancheferna upplever att yrket är 

svårhanterligt då många stödfunktioner inte finns nära till hands. Det finns ett behov av 

ökad tillgänglighet, bland annat en fysisk kontakt till de stödjande funktionerna.  

 

”Man har ingen personlig kontakt utan man vet egentligen inte vem 

man får svar ifrån. Ingen som känner samröre med mig och ingen som 

känner att de ha någon lojalitet mot mig heller, utan det kan ta lång 

tid” 

Citatet menar att på grund av brist på personlig kontakt med vissa stödresurser finns det 

också brister i förtroende och samverkan med dessa. Detta var något många av 

mellancheferna önskade kunde förbättras då detta upplevdes vara ett bristande stöd.   

Diskussion 

I denna del kommer vi diskutera och analysera resultatet utifrån den tidigare 

forskningen. Detta kommer att utgå ifrån studiens frågeställningar där vi reflekterar hur 

frågeställningarna har besvarat studiens syfte. Därefter presenteras en metoddiskussion 

där vi kritiskt granskar och argumenterar kring resultatet i förhållande till den valda 

metoden.  

Resultatdiskussion  

Genom en urskiljning av mellanchefernas upplevelser kunde likheter hittas i deras 

upplevda behov av stöd, vilket sedan formade varje beskrivningskategori. Mängden 

beskrivningskategorier menar vi påvisar det uppenbara behovet av stöd för mellanchefer 

samt att stödet är betydelsefullt för deras funktion. I denna studie har alla informanter 

haft vissa svårigheter i att se vilket behov av stöd dem har utifrån deras yrkesroll. Det 

krävdes en djup reflektion kring deras situation på arbetet för samtliga informanter 

innan de kunde besvara frågorna vid intervjutillfället. Vår tolkning av detta är att 

majoriteten ansåg att dem behöver reflektera mer kring deras stöd då detta inte faller sig 

naturligt för dem i nuläget. Här ser vi att vår studie kan ha bidragit till en tankeprocess 

hos informanterna då de kan ha börjat reflektera över deras faktiska behov av stöd. 
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Det som alla informanter upplevde vara det mest betydelsefulla stödet var samverkan 

med andra människor generellt inom verksamheten samt även från andra specifika 

professioner. Även stöd från deras egen chef, samt goda relationer ansågs vara det 

viktigaste stödet. Hälften av informanterna ansåg dessutom att ett betydelsefullt stöd var 

en väl utarbetad plan för deras yrkesroll och verksamhetens funktion. Samverkan med 

andra människor har på ett tydligt sätt framkommit vara den mest centrala och 

betydelsefulla stödfunktionen hos alla informanter. Denna stödfunktion innehåller en 

mängd olika delar och betydelser för informanternas funktion som chef och deras 

upplevelse av stöd. Det Vaux (1988) menar är viktiga stödfunktioner för människor 

belyste även informanterna vara det mest betydelsefulla stödet för dem. Informanterna 

ville ha en nära kontakt med alla inom verksamheten oberoende av nivå och position. 

De ansåg även att människor inom andra kunskapsområden kan komplettera dem i deras 

arbete och funktion som mellanchef. Detta kan relateras till det Vaux (1988) beskriver 

vara ett stöd som bland annat handlar om stödjande handlingar vilka utmynnar bland i 

ett praktiskt och emotionellt stöd, feedback samt vägledning. Vi kan se en likhet i det 

Vaux (1988) definierar som stöd genom att alla informanter har nämnt alla dessa 

stödjande faktorer i deras utsagor. Det går att identifiera ett tydligt mönster av likheter i 

informanternas upplevelser av vad dem anser vara ett viktigt stöd, detta i relation till 

deras roll som mellanchef.  

 

Antonovskys (1991) begrepp KASAM har framkommit på olika sätt i informanternas 

utsagor och varje del i detta begrepp har kunnat identifieras hos samtliga. Samtliga 

informanter har angivit att uppleva en känsla av sammanhang är viktigt för dem. 

Samverkan med andra människor visade sig vara ett betydelsefullt stöd för 

informanterna och kan relateras till KASAMs alla delar. Samverkan menar 

informanterna bidrar till en meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Begriplighet 

har framkommit där de har värderat tydliga riktlinjer för arbetssättet i deras yrkesroll 

samt att de vill ha tydliga mål för verksamheten och dess framtid. Meningsfullhet och 

hanterbarhet har vi identifierat i informanternas utsagor då dem uttryckt värdet av att 

kunna påverkan både medarbetarna och verksamheten. Dem vill känna att de kan driva 

verksamheten framåt och på detta vis nå eftersträvade mål. Samtliga informanter 

upplevde att det fanns brister i deras stöd, vilket kan relateras till när dem upplever 
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brister i känsla av sammanhang. När arbetsbelastningen upplevs vara för hög inger det 

en negativ påverkan på deras känsla av hanterbarhet, vilket då även påverkar 

informanternas känsla av meningsfullhet och begriplighet. Vi anser kunna se mönster av 

likheter i informanternas utsagor genom att om det brister i känsla av sammanhang har 

det en negativ påverkan på deras upplevelse av stöd. Utifrån detta kan vi se att KASAM 

har en stor betydelse för mellanchefers upplevelse av stöd i deras funktion på arbetet. 

En samverkan med ett nätverk av andra människor anses vara viktigt för alla 

informanter. Ett socialt nätverk har en positiv inverkan på chefer enligt Lindholm et al. 

(2003) samt att Vaux (1988) menar att ett stödjande nätverk är betydelsefullt i 

situationer där behovet av stöd finns. Det har framkommit i informanternas utsagor att 

det anses vara svårt att se behovet av stöd, detta behov yttrar sig oftast i situationer som 

kräver ett stöd. Alltså, det är när stödet verkligen behövs som informanterna kan 

uppfatta deras faktiska behov. Vaux (1988) styrker detta då han menar att behovet av 

stöd tydliggör vilket typ av stödjande nätverk individer behöver i specifika situationer. 

Dellve, Andreasson och Jutengren (2013) menar att en samverkan mellan chefer, 

medarbetare, övriga stödresurser, kollegor samt externt stöd gynnar chefers funktion i 

arbetet och deras hållbarhet på längre sikt. Här belyses chefernas egen chef vara en 

specifik och viktig stödresurs (ibid.). Dessa typer av samverkan, framförallt stödet från 

den egna chefen värderar alla informanter i relation till ett stödjande nätverk. Vi tolkar 

det sociala stödet som en typ av samverkan som ingår i det stödjande nätverk. Hultberg 

(2007) definierar ett socialt stöd som gemenskap, kontakt samt ett socialt utbyte mellan 

chefer och medarbetare. Detta kan vi relatera till vad informanterna upplevde vara ett 

betydelsefullt stöd, då de värdesatte den fysiska kontakten med stödresurserna och deras 

chef. Vår tolkning av gemenskap och kontakt relaterat till psykosocial arbetsmiljö och 

stöd innebär ett bra arbetsklimat som består av goda relationer, feedback, 

kommunikation och gemenskap. Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) är bristande 

psykosociala faktorer som bland annat bristande stöd och höga förväntningar något som 

kan bidra till en negativ påverkan på individers hälsa. Lindholm et al. (2003) styrker 

detta i direkt relation till chefer genom att påvisa att om stöd på arbetsplatsen finns 

tillgängligt i form av ett socialt nätverk, minskar risk för ohälsa hos chefer. Utifrån 

informanternas utsagor framkom det att det finns brister i stödet just i dessa 

psykosociala faktorer. I relation till detta anser vi att ohälsa kan uppstå på längre sikt 

hos informanterna om stödet kring dessa psykosociala faktorer inte förbättras.  
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Alla informanter upplevde någon form av stöd i deras funktion som mellanchef. En 

tillgång till stöd för chefer har visats gynna deras funktion på länge sikt (Dellve, 

Andreasson & Jutengren, 2013). Både Roos (2007) och Bernin, Theorell och Sandberg 

(2001) konstaterar att om chefer upplever ett psykosocialt stöd på arbetsplatsen, bidrar 

det på längre sikt till att arbetsglädjen ökar samt även upplevelsen av stöd i deras arbete. 

I och med att mellancheferna upplevde till viss del ett stöd anser vi att detta kan ses som 

en bidragande faktor till deras trivsel inom deras yrkesroll.  

 

Det finns forskning som visar att chefer upplever högre krav och lägre nivå av socialt 

stöd jämfört med andra anställda i verksamheter (Skakon et al., 2011). I relation till 

detta visade vårt resultat att samtliga informanter upplevde till viss del förutsättningar 

till deras funktion som mellanchef i relation till stöd. Brister i förutsättningar till chefers 

utövande av ledarskap kan exempelvis vara tid för arbetsuppgifter, vilket har en negativ 

påverkan på hälsan hos chefer (Ledarna, 2008). Tidsbrist är något som har framkommit 

vara en bristande förutsättning för samtliga informanter då dem ansåg att tid för att 

utöva arbetsuppgifter inte varit tillräcklig. Vår tolkning av informanternas tidsbrist 

kopplar vi till en upplevelse av stress hos dem, vilket Skakon et al. (2011) menar kan 

vara en konsekvens av bristande socialt stöd. Här anser vi att fler stödresurser som 

stödjer mellancheferna och deras arbetsbelastning bör utökas.  

 

Stöd till chefer är enligt Dellve, Andreasson och Jutengren (2013) viktigt för ett väl 

fungerande chefskap. Enligt Shartau (1993) befinner sig mellanchefer i en 

mellanposition då dem ska fungera både uppåt och nedåt i en verksamhet. Franzén 

(2004) förklarar att mellanchefers funktion kräver en god kommunikation och tydlighet. 

Alla informanter tolkar vi uppleva någon form utav klämposition där dem uppfattar 

högra krav från olika håll inom verksamheten. Även Lind och Ivarsson-Westerberg 

(2011) styrker detta då dem beskriver mellanchefens yrkesroll som en central position 

som har höga förväntningar inom verksamheten. Alla informanter har i relation till detta 

uttryckt att kommunikation och tydlighet är betydande verktyg för deras funktion, 

chefskap och upplevelse av stöd.  

 

Informanternas yrkesverksamma år har framkommit haft en betydelse för det upplevda 

behovet av stöd till viss del. De informanter som hade minst arbetslivserfarenhet som 

mellanchef hade svårt att urskilja deras egna behov av stöd på grund av att dem inte 
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visste vilket slags stöd som saknades. Dessa informanter hade heller ingen vetskap om 

vilket stöd som borde finnas tillgängligt för deras funktion. De informanter som hade 

den längsta arbetslivserfarenheten inom deras position visade en mycket god kännedom 

kring det egna behovet av stöd, vad som bör ingå, vad som finns tillgängligt för dem 

samt vilket stöd som inte finns. Vad vi kan se i detta är att de informanter som hade den 

längsta erfarenheten som mellanchef, var enligt oss mest insatta i detaljer kring deras 

yrkesroll i relation till det egna behovet av stöd. På samma sätt ser vi att de informanter 

med minst erfarenhet som mellanchef hade den lägsta kännedomen om deras funktion 

och deras behov av stöd. De resterande informanterna hade en relativt likvärdig 

kännedom om deras behov av stöd. Sammanfattningsvis visar detta att längden på 

erfarenhet hos mellanchefer har en viss betydelse i hur dem kan se sitt egna behov av 

stöd. Dellve, Andreasson och Jutengren (2013) har visat att chefers längd av erfarenhet 

har en inverkan på betydelsen av stödresurser. Detta går att relatera till denna studies 

informanter och deras erfarenhet i positionen som mellanchef genom att se ett samband 

mellan erfarenhet och vetskapen om betydelsen av stöd.   

Tillförlitlighet   

Studiens resultat har till viss del skapats utifrån våra tolkningar. Tolkningarna har 

framkommit bland annat när vi urskilde upplevelserna av stöd samt vid skapandet av 

beskrivningskategorierna, där vi sorterade vad vi ansåg vara relevant i empirin i 

förhållande till syftet. Vi tror att om denna studie hade genomförts av någon annan hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut då alla individer tolkar olika utifrån deras erfarenheter 

och värderingar. Vi har medvetet undvikt att inte blanda in våra egna värderingar och 

åsikter i framställningen av resultatet så gott det går. Thomsson (2002) menar att en 

tolkning är bra då den argumenteras och diskuteras utifrån en bedömning av rimligheten 

i empirin. Han menar vidare att en god tolkning ger god kvalitét (ibid.). Utifrån detta 

hävdar vi att vårt resultat är tillförlitligt då vi gjort noggranna och eftertänksamma 

tolkningar vid bearbetningen av empirin.  

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod är tidskrävande enligt Kvale och Brinkmann (2004), vilket vi 

upplevde både före och efter genomförandet av intervjuerna. Innan intervjuerna ägde 

rum krävdes mycket förberedelser i form av bland annat ett missiv samt en 
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intervjuguide. Intervjuguiden var tidskrävande att skapa då det tog tid att formulera 

relevanta frågor för att kunna besvara syftet. Även övriga förberedelser kring 

genomförandet av intervjuerna, exempelvis att hitta deltagare till studien, upplevdes 

vara tidkrävande. Metoden ställer dessutom höga krav på intervjuaren enligt Kvale och 

Brinkmann (2004), då det finns risker för att empirin blir påverkad av intervjuarens 

värderingar och inte enbart informantens. Alltså, metoden kan genom detta öka risken 

för ett personligt resultat (ibid.). I en kvalitativ undersökning ser vi att det är 

ofrånkomligt att som intervjuare undvika värderingar i form av tolkningar helt. Det kan 

ha skett en omedveten tolkning av informanterna vid den fysiska kontakten under 

intervjutillfället. Vi har haft i åtanke att detta kan ha påverkat bearbetningen och 

framställningen av resultatet, vilket medförde extra noggrannhet. Vårt val av att 

använda en kvalitativ metod ser vi trots detta vara ett korrekt val då denna typ av metod 

möjliggjorde att studiens syfte besvarades. Här menar vi att exempelvis en kvantitativ 

metod inte hade varit användbar för oss då syftet var att undersöka individers 

upplevelser av fenomenet stöd. Med detta menar vi att metoden varit betydelsefull för 

resultatet då vi inte avsåg få ett mätbart resultat. Syftet med studien, att studera 

upplevelser av ett fenomen, är enligt oss inte mätbart. Vi valde att göra intervjuerna i 

par, alltså båda närvarade vid varje intervju, detta är något vi ansåg gav oss en trygghet 

under intervjutillfällena samt när vi sedan tolkade transkriberingarna. Genom att båda 

närvarade vid varje intervju kunde vi diskutera kring den underliggande information 

som framkom från varje informant. Vi tror alltså att resultatet blev mer tillförlitligt tack 

vare detta val. Valet att studera en variation av olika typer av verksamheter, både 

offentliga och privata, gjordes medvetet då vi ville se behovet av stöd oberoende av 

verksamhet. Om vi istället hade valt att genomföra studien på samma typ av verksamhet 

samt om mellancheferna ingick i samma hierarkiska position, hade troligen resultatet 

sett annorlunda ut. Till denna studie tog vi ingen hänsyn till någon könsvariation. Det vi 

kan se är att resultatet kunde blivit annorlunda om avsikten var att undersöka skillnader 

mellan kvinnor och män i deras upplevda behov av stöd. Vår argumentation till varför 

vi valde en variation i urvalet var grundat på att kunna se en generell upplevelse av 

samma fenomen, nämligen stöd. Om vi istället hade valt att genomföra studien på 

samma typ av verksamhet hade resultatet varit användbart för att se eventuella likheter 

hos mellanchefer inom samma verksamhet. Detta hade kunnat resultera i 

implementering av stödresurser på specifika verksamheter. En mer övergripande bild av 

mellanchefers upplevda behov av stöd kan bli resultatet av vår studie med detta typ av 
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urval. En mer generell bild av vilket behov mellanchefer har av stöd kan medföra mer 

kunskap till fler mellanchefer i samhället.  
 

Tanken från början var att urvalet skulle bestå av åtta informanter, vi valde sedan att 

enbart kontakta sex informanter. Detta antal ändrade vi då vi upplevde att den utsatta 

tiden för undersökningen skulle bli snäv samt att sex informanter ansåg vi vara 

tillräckligt för att uppnå studiens syfte. Om vi hade valt ett urval på åtta informanter 

hade vi kunnat få ett bredare resultat med en mindre djupgående analys. Genom att 

avgränsa till färre informanter kan ett mer tillförlitligt resultat förekomma då varje 

informants utsaga blir mer noggrant analyserat. Detta styrker Kvale och Brinkmann 

(2004) då dem beskriver att om urvalet är för stort finns risker för att missa viktiga 

detaljer. Vi hävdar utifrån detta att ett urval på sex informanter gynnade vår studie.  

 

Om vi skulle ha möjlighet till att göra om denna undersökning skulle vi bland annat 

under intervjuernas gång, haft i åtanke att ställa fler öppna följdfrågor. Då vi 

transkriberade förekom det att vi ställde en del ledande följdfrågor till informanterna 

som enbart kunde besvaras ja eller nej, detta kan ha bidragit till att informanterna 

svarade antingen ja eller nej fast dem egentligen kunde besvarat frågan mer ingående. 

Vissa frågor blev utifrån detta mindre utförligt besvarade som kan ha påverkat 

resultatet. Detta ser vi är på grund av vår bristande erfarenhet kring genomförande av 

intervjuer. För att undvika detta i framtiden ser vi att mer övning kring det praktiska 

genomförandet av intervjuer skulle underlätta kommande studier.  

 

Under hela studiens gång har vi medvetet förhållit oss till det etiska förhållningssättet 

och tagit hänsyn till informanternas personuppgifter. Detta för att vara respektagande 

till informanterna samt öka deras förtroende för oss. Vi ser inte att detta har varit 

problematiskt eller att det har begränsat oss vid genomförandet av studien.   
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Slutsats  

Mellanchefer befinner sig i en klämposition. Denna studies resultat styrker detta genom 

att påvisa att det finns ett behov av stöd bland mellanchefer, oberoende av vilken 

verksamhet de arbetar inom. Det finns även likheter i vilket stöd mellancheferna ansåg 

vara betydelsefullt. Med detta kan vi konstatera att det är betydelsefullt för mellanchefer 

att ingå i en samverka med stödresurser och medarbetare för deras funktion i deras 

chefskap. 

Vidare forskning 

Som vi nämnt tidigare saknas det kunskap inom området för mellanchefer. 

Undersökningens resultat kan fylla ut kunskapsluckan angående det behov av stöd som 

mellanchefer faktiskt har. Därför är det intressant att belysa detta mer i fortsatt 

forskning då området är stort och behöver kompletteras. Vi vill lyfta fram att området 

har god utvecklingspotential eftersom det finns ytterligare kunskapsluckor idag som 

behöver fyllas ut.  
 

Det skulle vara intressant att studera om det skiljer sig mellan kvinnor och män som 

besitter en mellanchefsposition i deras upplevda behov av stöd. Detta skulle kunna ta 

fasta på om det förekommer skillnader eller likheter mellan könens upplevelser. 

Forskning om detta kan i sin tur bidra till ökad förståelse för mellanchefers behov 

utifrån deras könstillhörighet.  

 

Vidare kan en fördjupad forskning på detta område bidra med implementering av fler 

stödresurser för yrkesverksamma mellanchefer, detta för att bevara och underlätta deras 

funktion som mellanchef. Vi anser även att detta på sikt kan leda till mindre utsatthet 

inom mellanchefspositionen som i sin tur kan leda till ett ökat välmående samt ett 

hållbart ledarskap.     
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Bilagor 

Bilaga 1 
Hej!  

Vi är två studenter som studerar sista terminen på det Hälsopedagogiska 

programmet på Högskolan i Gävle med inriktning pedagogik. För närvarande 

skriver vi vårt examensarbete inom ämnesområdet ledarskap, syftet med vår studie 

är att undersöka mellanchefers upplevda behov av stöd i sina yrkesroller samt se 

om det går att identifiera likheter av behovet av stöd inom olika typer av 

organisationer.   

 

Vi vänder oss därför till dig som är mellanchef där du kan bidra till vår 

undersökning genom att berätta via en intervju om dina upplevelser av stöd.  

 

Denna undersökning kommer att utgå ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer vilket innebär att er medverkan i denna undersökning är frivillig och 

anonym samt att er medverkan kan avslutas när som helst. Intervjun kommer ta 

cirka 30-40 minuter och du får själv ge förslag på vart intervjun ska äga rum om så 

önskas. För att kunna bearbeta materialet kommer intervjun att kommer att spelas 

in via en smartphone, materialet kommer efter studiens slut att raderas. 

Examensarbetet kommer slutligen att publiceras i DiVA portal (Digitala 

vetenskapliga arkivet).     

 

Din medverkan betyder mycket för undersökningen och för oss studenter.  

Vid frågor eller funderingar kan ni kontakta oss eller vår handledare via mejl.  

Med vänliga hälsningar  

 

Camilla Nyström: hhp12cnm@student.hig.se   

Malin Rosén: hhp12mrn@student.hig.se   

Handledare: Elisabet Hedlund: ehd@hig.se 



  

 
 

	  

Bilaga 2  
Syftet med denna uppsats är att undersöka mellanchefers upplevda behov av stöd i sin 

funktion som mellanchef samt att se om det är möjligt att urskilja likheter i deras 

uppfattningar av stöd på arbetsplatsen.  

 

Inledning 

Presentera vilka vi är. Fråga om de hunnit läsa igenom missivet, vill de läsa igen? Har 

de några frågor kring studien? Informera syftet med intervjun, konfidentialitet, 

anonymitet och att vi inte kommer att använda materialet i annat syfte än i denna studie. 

Få samtycke om att spela in intervjun med smartphone (nyttjandekravet). 

 

Tema 1. Bakgrundsfakta 

Fråga 1. Ålder 

 

Fråga 2. Vad är din position i verksamheten och hur länge du arbetat inom den? 

 

Tema 2. Värderingar av stöd 

Fråga 1. Kan du beskriva vad stöd innebär för dig i relation till din position?  

(Vad det är om hjälper dig i din yrkesroll?) 

 

Fråga 2. Hur upplever du att det stöd du har idag i din chefsroll underlättar 

och/eller försvårar ditt arbete? (Upplever de stöd eller ej) 

-Med stöd menar vi den typ av hjälp du får i din ledarroll från andra.  

 

Fråga 3. Kan du beskriva vilken betydelse olika typer av stöd har för dig i din 

chefsroll. Ge gärna exempel! 

  

Tema 3. Stöd 

Fråga 1. Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda för att du ska känna 

arbetstillfredsställelse i din roll som chef? 

 

Fråga 2. I vilka situationer upplever du som chef att du är i behov av stöd?  

 



  

 
 

	  

Fråga 3. Kan du beskriva vad du upplever vara det viktigaste faktorerna för att 

du ska uppleva tillräckligt stöd i din yrkesroll? 

 

Tema 4. Mellanchefer 

Fråga 1. Uppfattar du att du har förutsättningar att göra ett bra arbete som 

mellanchef? Om  ja, vilka typer av förutsättningar? Om nej, vad tycker du att du 

saknar?  

 

Fråga 2. Kan du beskriva om, och i så fall på vilket sätt du upplever att du trivs 

eller trivs mindre som mellanchef (i din yrkesroll) på din arbetsplats?  

 

Avslutning: I relation till behovet av stöd, finns det något du skulle vilja tillägga 

i denna intervju? Är det okej för dig om vi tar kontakt med dig i efterhand utifall 

att det uppstår någon oklarhet? 
 

 


