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Abstract 

 

This study explored new flight attendants experiences of the leader roles within their 

company.  For this study, six recently hired employees in a large airline were 

interviewed, using a semi-structured interview model. The data gathered from the 

interviews was analysed through basic qualitative analytic method, where the 

newcomer’s subjective experiences were in focus. The aim of the research was to 

investigate how the newcomers perceived two distinct leader roles within the company, 

the purser and the manager, and to establish whom they viewed as their main leader. 

The result of the study supported the importance of providing newcomers with clear 

directives, as well as the significance of achieving good relations between newcomers 

and their first line leaders. The study also demonstrated that the study objects were able 

to distinguish between the different leader roles within the company structure and 

highlighted the importance of establishing clear leader roles. The results where 

discussed in relation to role overload and role conflict. 

 

 

Keywords: Role, Role ambiguity, role conflict  

  



 

 3 

Sammanfattning 
 

 

I denna studie undersöktes nyanställd flygpersonals subjektiva erfarenheter av deras 

närmaste ledarroller. Sex nyanställda i ett stort flygbolag intervjuades. Intervjuerna 

analyserades genom grundläggande kvalitativ analys. De nyanställdas subjektiva 

erfarenheter stod i fokus för de halvstrukturerade intervjuerna. Syftet med studien var 

att undersöka de nyanställdas uppfattning kring vilken roll de ser att manager respektive 

purser har och vem de uppfattar som sin huvudsaklige ledare. Därför användes 

kvalitativ metod med individuella intervjuer. Resultatet av studien indikerade vikten av 

tydliga direktiv och ett bra förhållande till ledare i första linjen, manager. Studien 

klargjorde vikten av tydliga roller och att de nyanställda vet vilka roller respektive 

ledare har. Resultaten diskuteras i relation till rollöverlastning och rollkonflikt. 

 

 

Nyckelord: Roll, Roll otydlighet, rollkonflikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 4 

Introduktion 
 

Ledarskap är ett speciellt beteende som människors utövar i avsikt att påverka andras 

tänkande, inställning och uppförande (Jacobsen & Thorsvik,2014, s.388).  

Många människor tänker sig att ledare och chef är ungefär samma sak, de sätter ett 

likhetstecken mellan orden. Ledarskapsforskningen skiljer dock på dessa två begrepp 

och de beskrivs oftast ha olika innebörd, det är olika roller. Att vara chef beskrivs som 

en mer formell roll, en befattning som du blir tilldelad (Forslund, 2013). Begreppet 

ledare är inte lika lätt att beskriva. Men Granberg, (2011, s.583) beskriver ledare mera 

som en roll som kommer underifrån, den formelle chefen blir ledare när medarbetarna 

accepterar hen som ledare. 

I den här studien är det managern som är den formelle chefen, kontra 

pursern som är arbetsledaren för dagen. Studien i den här uppsatsen har genomförts på 

ett större flygbolag. För att anonymisera flygbolaget kommer inte företagsnamnet att 

skrivas ut. Här efter kommer endast flygbolaget att nämnas som bolaget. Situationen på 

bolaget är extra intressant att se på då avståndet är väldigt långt mellan den flygande 

personalen och närmaste chef.  

Alla kabinanställda tillhör team och varje team har en manager som leder 

teamet och har arbetsgivaransvar och personalansvar för den enskilde medarbetaren. 

Teamet är således den officiella arbetsgruppen som den enskilde kabinanställde tillhör. 

Den enskilde medarbetaren arbetar dock inte med någon i ”sitt” team oftare än med 

medarbetare som tillhör något annat team på företaget. För att effektivisera företaget har 

man skurit bort många ledartjänster. Varje manager har idag ledaransvar för minst 250 

anställda. Utifrån medarbetarenkäter på företaget så har det framkommit att den 

nyanställda troligtvis ofta får motstridiga budskap vad hen ska göra och inte ska göra 

enligt en ledare. Från ledare på kabinavdelningen så tror man att purser, den som leder 

arbetet i kabinen inte alltid respekterar företagets linje vilket har framkommit i 

kvalitativa medarbetarundersökningar. Informationen om bolaget har hämtats från två 

informella samtal med de högsta ledarna för kabinavdelningen, överordnade de 

managers som refereras till nedan.  Man tror att det kan finnas en bristande lojalitet från 

pursers sida. Man tror att pursern ofta tar genvägar och inte alltid utför arbetet så som 

företaget vill. Pursrar får i allmänhet en mycket kort utbildning och väldigt sällan 

uppföljning på sitt arbete. Det finns inget krav på tidigare ledarerfarenhet eller 

utbildning.  
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Ledarskap ska alltid syfta till att bidra till att en organisation når sina 

uppsatta mål och ledaren ska arbeta målinriktat (Jacobsen och Thorsvik (2014).  

Lennéer-Axelson & Thylefors (2005) menar att en ledare är en individ som ”under en 

viss tidsrymd utövar mera inflytande än övriga gruppmedlemmar” (s.83). Fellbom 

(2013) har studerat nytillträdda chefers syn på ledarskap. Hennes studie visar att ledare 

tenderar att få en mer samstämd syn på ledarskap ju längre de är just ledare. Under den 

första tiden i en chefsposition så tenderar de att ha en mera diffus syn på ledarskap och 

ledarrollen.  

Enligt Sluss och Thompson (2012) är ledaren den viktigaste förebilden för 

nyanställda, hur de formar sin syn på organisationen och hur det fortsatta arbetet 

kommer att fortgå. Ett arbetsteam är enligt Granberg, (2011, s.614) minst två personer 

och maximalt 15–17 personer. Är teamet större så ökar risken för att undergrupper och 

subkulturer att bildas. Ledaren hinner helt enkelt inte med att leda teamet. Även 

Alvesson (1989) menar att en lagom grupp att leda består av maximalt sju till tio 

personer.  

Att ha ett långt fysiskt avstånd till sin chef kan lättare orsaka missförstånd 

mellan chefen och medarbetaren. En annan fara med att inte möta sin formelle chef 

varje dag är att det bildas subkulturer som är negativa för företaget (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att det idag är lättare att placera 

arbetsgruppen långt från chefen när vi lever i ett välutbyggt IT-samhälle och vi kan 

kommunicera via intranät och e-post. Men det kräver en väl genomtänkt struktur av 

kommunikation och information. 

Ledarskapsteorin Leader Member Exchange (LMX) menar att en hög 

kvalité i relationen mellan medarbetare och ledare är viktiga för att organisationen skall 

lyckas med det den är satt att göra. Den största delen av forskningen på LMX utgår från 

den vanligare situationen där den anställde enbart har en ledare och arbetar i fasta 

arbetslag. Grunden i modellen bygger på det utbyte som sker mellan ledare och 

medarbetare (Kaufmann & Kaufmann, 2010. s.465). Ledarskapsmodellen. LMX 

modellen syftar att varje ledare har en speciell relation med varje medarbetare i 

gruppen. För att nå bästa möjliga resultat rent organisatoriskt bör ledaren ha så många 

nära relationer med personer i sin arbetsgrupp som möjligt (Miner, 2005). Forskning 

visar att det är viktigt att ledaren har goda relationer med sitt team från det att teamet 

bildas.  Skador på teamet inte kan repareras (Naidoo, Scherbaum, Goldstein & Graen, 

2011). Vidyarthi et al. (2014) har utvecklat LMX modellen till att innefatta hur delat 
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ledarskap påverkar relationen mellan ledare och medarbetare. Deras forskning har visat 

att en enkel och tydlig kommunikation mellan ledare och medarbetare är den viktigaste 

parametern för att få dubbelt ledarskap att fungera.  

 
 

Delat ledarskap 
 

 

Ledarskapet kan ibland vara delat. Att dela på ledarskapet innebär för den underordnade 

individen att hen har två eller fler ledare att förhålla sig till. Ledarskapet kan delas av 

två ledare på samma nivå i ledarskapshierarkin eller så kan en ledare vara överordnad 

den andra. Delat ledarskap är emellertid ingenting nytt, redan romarna delade på 

ledarrollen för att undvika korruption samt underlätta statsapparaten (Döös & 

Wilhelmsson 2003). Det höga tempo som vi idag lever i blir extra påtagligt i arbetslivet. 

Snabbare konjunktur- och trendväxlingar kräver att våra ledare måste hålla sig 

uppdaterade på både omvärld och medarbetare.  Många ledare vill därför ta en paus från 

ledarskapet (Udd, 2013) och för att locka fler ledare så väljer många företag att dela på 

ledarrollen (Döös & Wilhelmsson, 2003).  

Ett tydligt och klart ledarskap är viktigt även för att grupprocessen ska 

fungera. Forskning har visat att ju mindre arbetsgrupper är, desto viktigare är ett tydligt 

ledarskap för att dels få gruppen och fungera, dels för att uppnå en hög effektivitet i 

gruppen (West et al., 2003). Om det finns en oklarhet vem som är ledare för gruppen så 

minskar kreativiteten och en ökad risk för ohälsosam stress (West et al., 2003). 

Enligt Döös och Wilhelmsson (2003) så blir det vanligare och vanligare 

att ledarskapet delas upp mellan två individer. Idag delas dock ledarskapet framför allt 

för att underlätta privatlivet för ledaren samt underlätta för medarbetaren som behöver 

en närvarande ledare. Delat ledarskap innebär att två ledare eller flera delar på 

ledaransvaret i en organisation. Ledarskapet kan delas upp, de två ledarna får då olika 

ansvarsområden eller så kan ledarna tillsammans ansvara för samma uppgifter 

(Bhansing, Leenders & Wijnberg, 2012).  Delat ledarskap ställer höga krav på ledaren i 

form av att kommunikation och samarbete. Fungerar inte kommunikationen mot de 

anställa på ett lämpligt och tillfredställande sätt så är det de anställda som hamnar i en 

svår situation när de inte vet vilken ledare de ska lyssna på, vilket kan skapa oro och 

stress (Yukl, 1998). 

Kabinpersonalen på det berörda flygbolaget arbetar i grupper om tre till 

fem kabinanställda. Personalen arbetar inte i fasta arbetsgrupper utan byter kollegor i 
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stort sett inför varje arbetsdag. Ibland byter personalen arbetslag flera gånger om dagen. 

Detta regleras av hur schemaläggningen ser ut. Pursern är den person som leder det 

konkreta dagliga arbetet i kabinen. Pursern ansvarar för säkerhetsarbetet och 

servicearbetet på en viss flygning, men har inget formellt personalansvar. Hen förväntas 

följa de regler som riktlinjer som finns för att ledningen av arbetsgruppen ska fungera så 

bra som möjligt. 

Säkerhetsmässigt är all kabinpersonal underställd kaptenen som är en av 

piloterna. Piloterna sitter av säkerhetsskäl bakom en låst dörr till cockpit. Dörren 

försvårar interaktion mellan medarbetarna i cockpit och kabin. Kabinpersonalens 

arbetsbeskrivning finns i manualer och skrifter. Då yrket har ett starkt säkerhetsfokus 

finns inget utrymme för att göra sina egna rutiner. 

Ett otydligt ledarskap med långt till närmaste formella ledare kan i värsta 

fall leda till illojalitet mot företaget (Reade, 2001). Det kan bildas subgrupper som gör 

som de vill och agerar inte längre utifrån företagets bästa (Reade, 2001). Till exempel 

kan medarbetare utifrån sina egna tankar och idéer agera utifrån vad de anser bäst för 

företaget och kunden även om inte ledningen för ett bolag delar samma perspektiv. 

 

Roll och rollproblematik 
 

Rollteori 

 

När en person interagerar med en annan person eller grupp av personer så intar hen en 

roll, vilken roll hen intar beror på inre faktorer så som personlighet, egenskaper och 

färdigheter. Rollen påverkas också av vilka underliggande krafter som finns i 

situationen eller i gruppen (Forslund, 2013). I teorierna om roll och rollproblematik 

beskrivs ofta en person som innehar en roll eller påverkas av en roll som den som fokala 

personen och de människor runt denna individ benämns ofta som rollsändare (Pousette, 

2001). Aubert definierade på 1970-talet en roll som ” summan av de normer och 

förväntningar som hänför sig till en viss uppgift eller position” (Lennéer-Axelson & 

Thylefors, 2005, s.83). Katz & Kahn (1978) menar att vi oavbrutet utvecklar nya roller, 

de kallar processen för rollepisoden. De beskriver processen som att rollsändaren, den 

person som har förväntningar på den fokala personen (rollinnehavare), kommunicerar 

sina förväntningar till den fokala personen. Den fokala personen försöker därefter att 

efterleva rollen som rollsändaren har kommunicerat.  
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En individ intar roller både under sin privata lediga tid och på arbetet. 

Exempel på vanliga vardagsroller under privat tid kan exempelvis vara mamma, make, 

eller son (Forslund, 2013).  Nedan kommer texten dock koncentreras till roller i 

yrkeslivet. 

I en organisation finns såväl formella yrkesroller som informella. De 

formella rollerna finns ofta tydligt nedtecknade i befattningsbeskrivningar. Det är 

förväntningar som finns på yrkesrollen och vad den innefattar, dessa beskrivningar är 

lätta att läsa sig till. Det finns även mindre tydliga informella roller som man måste lära 

sig. Dessa bygger på normer, värderingar och företagskultur (Lennéer-Axelson & 

Thylefors, 2005, s.84).  

Enligt Ahltorp (1998) är det av stor vikt att chefer arbetar med sin 

rollmedvetenhet för att uppnå en sund organisation och nå framgångsrika resultat i 

organisationen. Det är viktigt att det lägger lika stor vikt vid överordnade chefer och 

underordnade medarbetare i organisationen. Uppifrån perspektivet får inte ta 

överhanden, ledaren måste även ha ett underifrån perspektiv. 

Rollproblematik 

 

De rollproblematiker som finns beskrivet nedan är mycket vanliga, framförallt för 

chefer och ledare på lägre nivåer (Thylefors, 2007 s.157). Enligt Thylefors (2016 s.140) 

finns tre klassiska rollproblem, dessa är rollkonflikt, rolloklarhet och rollöverlastning. 

Siegall & Cummings (1995) har i sin studie påvisat att rollkonflikt och stress har visat 

att det finns ett samband mellan rollkonflikt och stress (ökat blodtryck), samt att 

rollproblematik kan minska både arbetsengagemang och arbetsglädje. 

  En person har olika roller i olika sammanhang. Ofta går det att förena 

roller på ett enkelt sätt. Det vill säga att rollerna inte är motsägelsefulla. En person kan 

exempelvis vara gift och samtidigt medarbetare i en organisation. Mer problematiskt 

blir det när den fokala personens övertygelser och åsikter inte går att förena med 

yrkesrollen vilket man kallar rollkonflikt (Ahltorp, 1998 s. 36). Rollkonflikten uppstår 

när en förväntning på en roll komplicerar uppfyllnad av en annan roll. Det kan 

exempelvis vara svårt att vara kollega och ledare samtidigt.  

En vanlig rollkonflikt uppstår när underordnade och överordnade inte ser 

chefsrollen på samma sätt och således inte förväntar sig samma sak från denne. Det kan 

också handla om att en person byter stadium i livet och inte känner igen sig i den nya 

rollen (Ahltorp, 1998, s. 36). En annan vanlig rollkonflikt uppstår när överordnade och 
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den fokala personen inte ser på rollen på samma sätt (Katz & Kahn, 1978). I fallet med 

bolaget så har manager fått indikationer på att purser ofta tar genvägar och inte utför 

arbetet på rätt sätt, hen förstår inte sin roll som arbetsledare.  

 I moderna flexibla organisationer finns en större risk för rollproblematik 

enligt Lennéer-Axelson & Thylefors (2005). På bolaget byter de kabinanställda 

arbetsteam nästan varje dag. Varje ny grupp måste således rollbesättas och människor 

finna sin roll och plats i arbetsteamet vilket betyder att risken för rollproblematik ökar 

markant än när man arbetade i statiska organisationer med färre förändringar och 

omorganiseringar (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005, s.87).  

Enligt Simpson och Carroll (2008) så är rollteorin förlegad. De ser roll 

som något man lätt blir av med och kan ta av sig när det inte passar.  De menar att man 

idag bör se roller som olika identiteter precis som Jacobsen och Thorsvik (2014 s 173). 

Enligt Simpson och Carroll (2008) är identiteten konstant och man kan inte påverka 

den. Jacobsen och Thorsvik (2014, s.172) menar att rollkonflikter uppstår mer frekvent i 

små intima organisationer än i större organisationer då den fokala personen får problem 

att skilja mellan kollegierelation kontra ledarroll. En flygplanskabin är ett bra exempel 

på en liten intim organisation med bara några få teammedlemmar.  

När den fokala personen eller en person i den direkta närheten inte känner 

en klarhet över vilken roll denne har uppstår rolloklarhet, en rollförvirring (Lennéer-

Axelson & Thylefors, 2005 s.87). Rolloklarhet kan också uppstå när den fokala 

personen inte har samma syn på sin roll som organisationen eller närmaste chef har 

(Pousette, 2001). På bolaget finns indikationer på att pursern inte alltid har samma syn 

på sin roll som den överordnade managern har på purserrollen. Rolloklarhet uppstår 

lättast när rollen inte är tydligt specificerad. Den fokala personen får således svårt att 

veta vad som förväntas av hen, vilka uppgifter, ansvar och befogenheter hen har (Katz 

& Kahn, 1978). Rolloklarhet kan också uppstå hos en person som befinner sig i en ny 

livssituation eller plötsligt fått förändrade uppgifter (Ahltorp, 1998).  

Rollöverlastning innebär att kraven som ställs på den fokala personen är 

mer än vad hen klarar. Rollöverlastning är den av de tre rollproblemen som ställer till 

med mest problem. Problemen med rollöverlastning ökar ju högre tempo och ju högre 

krav som ställs på den enskilde medarbetaren (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). 

Motsatsen till rollöverlastning är rollunderlastning, vilket betyder att den fokala 

personen är understimulerad. Hen ser att den egna potentialen är betydligt större än 
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rollen. På längre sikt kan rollunderlastning leda till dåligt självförtroende (Handy, 

1993). 

Syfte 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur nyanställda kabinmedarbetare på ett 

flygbolag uppfattar vilka roller deras ledare har.  

 

Frågeställningar 
 

• Vilka roller uppfattar de nyanställda kabinmedarbetarna att manager respektive 

purser har i fråga om att besluta hur deras arbete ska utföras? 

• Vem ser de nyanställa som sin huvudsaklige ledare? 

 

Metod 
 

Syftet med studien är att undersöka de nyanställdas uppfattning kring vilken roll de ser 

att manager respektive purser har och vem de uppfattar som sin huvudsaklige ledare. 

Därför kommer kvalitativ metod, med hjälp av individuella intervjuer att användas. 

 

Deltagare och urval 

 

Studien genomfördes på nyanställd personal på bolaget. Ett möte med en HR-

representant på bolaget genomfördes för att se att detta var möjligt. Därefter 

implementerades idéerna om att undersöka hur nyanställda uppfattar ledarskapet i 

linjeorganisationen, vilket följdes av att de godkändes av ansvarig manager.  

För att hålla en så hög nivå av anonymitet för personalen som möjligt så 

överräcktes en lista på samtliga nyanställda kabinmedarbetare (de som arbetat mindre 

än två år). Listorna på de nyanställda delades visserligen ut av ansvarig chef. Listorna 

bestod dock av närmare hundra namn. Därför kan ansvarig chef kan omöjlig påverkat 

urvalet eller påverkat deltagarna.  Därefter valdes sex stycken slumpmässigt ut från 

listorna och kontaktades via telefon, fem stycken svarade ja på frågan om att medverka i 

studien. Därefter valdes ytligare en person ut, även denna slumpmässigt, och 

kontaktades via telefon som svarade ja på fråga om att delta i studien. Antalet 

respondenter valdes utifrån att det behövdes ett tillräckligt underlag för att dra slutsatser 

samt i förhållande till omfattningen av denna studie. Jag presenterade mig som student 
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vid högskolan i Gävle och att studien kommer att handla om deras upplevelse av 

ledarskapet på bolaget. De fick alla ett missivbrev uppläst (se Bilaga 1).  

De personer som kontaktades hade alla arbetat på Bolaget i mellan tre 

månader och ett år. De intervjuade var fem yngre kvinnor och en man i åldern mellan 

tjugo och trettiofem år. Anledningen till att medelåldern på de intervjuade är låg är en 

naturlig följd av att målgruppen i studien är nyanställda och således i yngre åldrar. De 

kabinanställda är företrädelsevis kvinnor, urvalsgruppen speglar könsfördelningen i 

kabinkåren. 

 

Tillvägagångssätt 

 

Intervjuerna var att betrakta som semi-strukturerade (Langemar, 2008), vilket betyder 

att samtliga informanter får samma frågor i grunden med öppna svarsalternativ.  

Informanterna ges då utrymme att själv tänka och resonera fritt kring ämnet (Merriam, 

2009). Anledningen till att använda en semi-strukturerad form, fattades av två 

anledningar, dels skulle en strukturerad form inte passa uppsatsens öppna frågeställning, 

dels skulle en helt ostrukturerad intervju vara svårt att genomföra då jag har inte har 

erfarenhet av öppna intervjuer. Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide 

(se bilaga 2). 

Innan intervjuguiden utformades användes tidigare forskning och litteratur 

som stöd (Merriam, 2009).  Intervjuguiden var uppdelad i fyra delar, i den första delen, 

kallad inledning, var frågorna av mer allmän karaktär för att få informanten att känna 

sig trygg i rollen att intervjuas. De påföljande två delarna behandlade hur respondenten 

såg på purserns respektive managerns roll i företaget. Den andra delen kallades Purser i 

intervjuguiden. Den riktade in sig på hur de nyanställda såg på pursern. Den tredje 

delen, kallad manager, riktade in sig på hur de nyanställde såg på managern. 

Intervjuguiden avslutades med delen slutfrågor som behandlade hur den nyanställde 

förhöll sig till olika direktiv från purser respektive manager. Innan intervjun startade 

gavs samtliga informanter garantier för att det insamlade materialet skulle behandlas 

konfidentiellt. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon och 

transkriberades direkt efter intervjun.  

Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum i lokaler som disponerades av 

bolaget. Rummet var fritt från insyn och genom att tillträde till rummet var via en 

mindre använd passage. För de deltagare som på grund av arbetets karaktär inte kunde 

närvara vid en intervju på flygplatsen så erbjöds intervjutillfället i någon av de 
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närliggande städerna i konferensrum på ett hotell. Detta för att förenkla 

intervjuförfarandet.  

 

Dataanalys 

 

Materialet har analyserats genom en tematisk induktiv analys (Merriam, 2009). Detta 

innebär att materialet, efter transkriberingen har tematiserats i olika kategorier. För att 

systematisera materialet har jag kodat det i olika grupper med hjälp av 

överstrykningspennor. Pennornas olika färger fick symbolisera olika teman. Allt 

eftersom så delades teman upp respektive kombinerades ihop för att få en översiktlig 

struktur. För att undvika att personliga värderingar samt mina tidigare erfarenheter 

påverkar materialet så har materialet analyserats utifrån ett holistiskt perspektiv.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Innan intervjun påbörjades lästes en text upp om att intervjun var frivillig och att de 

deltagande när som helst kunde avbryta om de så önskade. Intervjupersonerna 

tillfrågades om de kände sig bekväma med att intervjun spelades in, vilket samtliga gav 

sin tillåtelse till. Det inspelade materialet sparades lösenordskyddat och raderades direkt 

efter transkriberingen för att öka konfidentialiteten. För att varken bolaget eller de 

enskilda personerna identitet skall kunna röjas har allt material anonymiserats.  
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Resultat 
 

För att göra uppsatsen tydlig presenteras resultat med teman och underteman. Dessa 

teman speglar och utgör de intervjuade kabinmedarbetarnas tankar och känslor kring 

hur de upplever ledarskapet. Enstaka ord och namn på medarbetare och chefer har bytts 

ut eller tagits bort för att inte röja någon enskild medarbetare eller bolagets identitet.  

 

Purser, arbetsledare eller chef 
 

 

I samtliga intervjuer uppkommer en bild om att pursern är och bör vara en mycket 

viktig person under det första arbetsåret, framför allt första veckorna och månaderna. 

Pursern är den person i företaget som intervjupersonerna har mest kontakt med under 

arbetsdagarna, den person som man i första hand vänder sig till.  

 

Purser, första linjens chef 

 

Respondenterna har alla uppgivit att de ser pursern som en ledare. Det är den person 

som finns på plats i flygplanet när manager inte är nära.  

 

”Om det händer något ombord vänder jag mig såklart till pursern först, känner jag inte 

att jag får något gensvar så tar jag det vidare till managern”. 

 

”Det är som olika roller, är jag ombord så vänder jag mig till min purser.” 

 

Två respondenter vill förtydliga pursers roll inför kunden. Det är purser som ser till att 

kunden har en bra upplevelse ombord på flygplanet och får ett mervärde.  

 

”Oavsett vilket bolag man flyger med så är inte bolaget bättre än den besättning man 

flyger med. De har makten över arbetsdagen. Visst, prissättning och allt. Men det som 

händer ombord är det som kunden betalar för. Purser väljer tempo och så vidare”.  

 

”De flesta tar för lätt på ansvaret. Vi har ju många uppstyrda moment vi ska göra, vi 

ska informera, sälja och så vidare. Men många tar ju och gör som de själva vill och 

struntar i det. Vi måste vara produktiva och fånga upp de kunder vi har ombord. " 

 



 

 14 

Purser som mentor och förebild 

 

För de nyanställda så är pursern den första personen de möter när de börjar sin första 

arbetsdag.  

 

”Pursern är ju lite som en mentor när man börjar”. 

 

Pursern är den person som oftast får svara på de anställdas dagliga frågor eller 

funderingar kring arbetets natur. Många av de nyanställda ser pursern som den person 

som första linjens chef.  

 

”Pursern är ju den som jag tar upp saker med. Då kan man ju gå till kaptenen med. 

Hen har koll på läget. Särskilt en mellanhand. Med markpersonalen och så. Jag har 

flugit mycket med nya pursrar. De är superduktiga, de är också nya men liksom de vill 

leva upp till rollen som är ny för dem med. Jag tycker om att flyga med de nya mera än 

de gamla. De vet hur det är att vara nya och har läst på allt som de ska veta mera 

nyligen och är mera öppna. Ja kanske bättre gehör för oss andra. De har en perfekt 

balans mellan purserrollen och kabinrollen”. 

 

 Att vara tydlig och kunna delegera har två respondenter lyft fram som viktiga drag hos 

en purser. Teambildning anses viktigt enligt alla respondenter.  

 

”Man är ju en sån liten grupp för man flyger 737 så det borde inte vara så svårt för 

pursern att bilda ett team”. 

 

”En bra purser ser till säkerheten först efter som det är främsta prioritet. En extra bra 

purser kan delegera. Exempelvis det här med vilopauser, vem gör vad. Man frågar vad 

du vill göra. De har en bra kommunikation. Ödmjuk, men vi vet ju att hen bestämmer 

och känner sig säker. Det är mycket viktigt för mig att pursern är en person som 

lyssnar”. 

 

”En purser för mig ska vara en positiv arbetsledare. Så är det ju inte alltid, tyvärr. Men 

det har blivit bättre. Jag tycker ju att man ska fokusera på serveringen. Men 

teambildningen är minst lika viktig. Den glömmer många. För att de inte har 

ledarskapet i sig.”  
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Pursern- ledare, vän eller kollega 

 

Det finns dock en känsla hos flera av det intervjuade av att purser inte alltid är en 

förebild och en ledare. Intervjupersonerna menar att pursrarna ibland gör som de vill 

och struntar i att vara den företagsrepresentant som de är satta av företaget att vara.  

 

”Som till exempel det här med kaffekannor på eller inte på vagnarna. Och alla pursrar 

gör olika. Det där tycker jag är lite. Alla ska ju följa företaget. Men samtidigt så lyssnar 

man ju på purser om jag inte känner mig obekväm. Det är en liten parantes. Det är inga 

stora saker. Det är ett väldigt fint samarbete. Jag ser ju inte pursern som en chefchef. 

Mer kollega. Även om han eller hon bestämmer så jobbar man ju otroligt nära, man har 

ju samma jobb i stor utsträckning”. 

 

”Purserns roll är ju din chef för dagen. Det beror ju på om ni jobbar en dag eller 

jobbar en femdagars slinga. Då är det ju din närmaste chef. Det är ju hon som 

bestämmer jobbet och det är ju henne du pratar med om nått går fel. Det är de här 

smågrejerna ni diskuterar. Man pratar om företaget, man pratar om passagerarna och 

hur maten ska läggas upp. Alla de här småsakerna. Hur ditt dagliga arbete ska 

slutföras. Medans de här stora grejerna kanske man tar högre upp. Det samarbetet är 

ju nästan det viktigaste”.  

 

Att byta ut arbetsledaren anses inte som något negativt bland de intervjuade. Det kan 

tvärt om vara positivt om man inte trivs i varandras sällskap. 

 

”Det är ju positivt om man inte trivs ihop. Men har man kul och bra samarbete så är det 

trist. Det är ju intensivt och man bor på samma hotell och äter middag och så vidare. 

Det är charmen. Jag älskar nya människor. Att få prata med nya och höra deras 

livshistoria. Man lär sig nya grejer. Sa du så. Så man lär sig mycket nytt och lär sig 

mycket om sig själv”. 

 

Det framkommer en bild om att purser ofta gör som hen vill. Den nyanställde ser inte 

purser som en arbetsgivarrepresentant. Purser gör som hen vill utan att egentligen tänka 

efter. Purser ser flygningen som ”sin” flygning. 
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”Det är ju deras personligheter som speglas. De har ju samma koncept. Den ena 

pursern säger att det är ok att ha kannor på vagnen, andra säger nej. De skiter i vad 

bolaget tycker. De gör som de vill. Det är väl ett exempel. De är inte en 

arbetsgivarrepresentant. Men jag känner ju att det som är lättast smidigast för oss och 

för passagerarna är ju ett vinnande koncept istället för alla som vill styra och ställa. 

Många som bara borrar ner sitt huvud i gängen och bara kör sitt race. Inte gör som de 

alltid har”. 

Olika pursrar, olika rutiner 

 

De intervjuade berättade alla att den första perioden var svårare eftersom många pursrar 

gav olika direktiv om hur arbetet ska utföras även om det finns tydliga rutiner om hur 

det dagliga arbetet ska utföras från management. När den nyanställde väl har lärt sig en 

sak måste hen lära om och lära om en gång till var efter hen byter purser och 

arbetsledare. 

 

”Det är en svaghet att alla gör olika. Alla har olika tips och råd på hur man ska göra. 

Det är jobbigt när en person säger, gör sådär och så flyger man med någon annan som 

säger, varför gör du sådär. Man får helt enkelt finna sig bara.” 

 

”Det var fruktansvärt, hemskt. Jag kunde bli så arg på allting. När jag var ny ville jag 

verkligen göra allt by the book. Jag hade ju inte flugit innan heller. För mig var allt 

extra viktig. Så gjorde nån purser nått annat så sprack ju mina rutiner jag försökte lära 

mig. Det var skitjobbigt. Nu känns det bättre. Jag är ju trygg i det. Jag gör som jag vill. 

Jag kan göra en egen bedömning. Det kunde jag inte då. Det var jobbigt innan man 

hittade rutinerna”.  

 

Att vara uppdaterad är något som är något som flera gånger påtalas. Det finns en känsla 

av att många pursrar gör lite som de själva vill och inte. Att köra på som vanligt är 

lättare än att hålla sig ajour med regler och riktlinjer från bolaget.  

 

”Den här nya regeln med iPad vid nödutgång. Då var det en purser som var säker på 

man inte fick ha det så vi fick gå i och säga att de inte skulle ha iPad där. Men jag 

försökte säga att jag var säkert på att det var ok att ha den där. Men hon var så 

bestämd och sa att det aldrig kan vara okej att göra så. Hon var jättebestämd, men det 
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var ju en övergångsperiod. Sen gick dom ju ut med bättre och tydligare information om 

det”.  

 

”De är inte så lyhörda. De ska ju säga ”cabin crew take your seat” och då påminde jag 

henne när hon glömt. Hon svarade jaha nä det gör inte jag. Då frågade jag eller jag 

frågade inte. Jag visste inte vad jag ska säga. Hon tyckte det var en ny grej som vi 

aldrig gjort förr. Jag tycker en purser ska vara öppen för allt nytt och ta till sig det. Det 

funkar säkert att inte säga det. Men det blir fel för mig som är ny när någon som är 

mycket mera erfaren inte gör som man ska”. 

 

En nyanställd berättar om känslan av att purser inte alltid orkar göra som man skall. Det 

är lättare att ta bort formella arbetsuppgifter än att göra som företaget ålägger dem att 

göra.  

 

”Andra (pursrar) går dit för att få lön, de tar hellre bort än lägger till. Som en tyst 

protest, vi har gått igenom så mycket så vi struntar i det”  

 

En av intervjuade berättar att hen har lärt sig vem som gör rätt och vem som inte gör 

rätt. Hen anpassar sig till pursern för dagen och gör som hen säger. 

 

”Man börjar ju lära sig vem som är vem och vem är påläst. De bestämmer. Jag följer 

pursern för att det är min chef för dagen. Det är ju vitsen med att jobba som vi gör.  Vi 

är flexibla. Man behöver inte ramla baklänges för att chefen säger att man ska göra på 

ett annat sätt. Jag är inte anställd för att tycka och tänka om purserns jobb. Det är 

uppenbart”. 

Lojalitet till purser 

 

Om man får ett budskap som är motstridigt vad man tidigare lärt sig och är rätt så 

kanske man inte alltid berättar det för manager. De nyanställda inordnar sig i hierarkin 

och gör det blir tillsagd istället för att ge arbetsledaren en tillsägelse. Arbetsledaren är 

den som ska vara lojal mot företaget. Materialet indikerar dock att man säger till om det 

purser gör något som äventyrar säkerheten eller bolagets anseende.  
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”Är det något som inte gagnar företaget så, det är viktigt att vara lojal med sin 

arbetsgivare. Vi har skrivit på ett kontrakt, då har man valt att vara lojal. Om en purser 

skulle rekommendera passagerare att flyga med ett annat företag, då kanske jag skulle 

prata med en manager om det. Det är ju skadligt. Det kan bli en stor grej. Mer såna 

saker. Annars skulle jag inte säga något”.  

 

”Det händer ju jätteofta. Såhär ska man göra. Men jag tycker att man ska göra såhär. 

Då får man ju göra som pursern säger. Men sen får man ju ja om det är nått 

säkerhetsmässigt så skulle jag gå till en manager. Men det är ju småsaker, hur man kör 

vagnarna. Alla vet ju hur man ska göra. Men många väljer att göra olika. Men nu har 

det ju blivit med det här nya konceptet blev ju allt mycket luddigt. Många pursrar vet ju 

inte hur man ska göra.” 

 

”Det är ju pursern som bestämmer. Så man gör som de säger då. Man kan ju 

ifrågasätta men om de inte lyssnar så göra man som de säger. Då blev ju passagerarna. 

Man gör medvetet fel för att pursern bestämmer att man ska göra fel”. 

 

Managern, den huvudsaklige ledaren men i periferin 
 

Långt avstånd till manager  

 

Det finns en känsla hos de anställda att de kan göra många fel innan det kommer fram 

till managern. Informanterna menar att de kan både missköta sig eller göra ett utmärkt 

jobb utan att det förmedlas till managern. Att inte få återkoppling kan skapa osäkerhet 

om man gjort rätt eller gör man vad som förväntas eller inte. Man ser inte att manager är 

en person som rent konkret gör eller inte gör.  

 

”Managern har ju en övergripande roll, en helhet eftersom de jobbar med 

arbetsgrupper. Pursern har ju bara dagen. På de flygningar man är på. När man säger 

hej då så släpper man det. Men managern kan man ju alltid kontakta. De står ju över 

pursrarna med, vill jag inte prata med en purser så kan jag prata med managern, 

purser är en arbetsledare managern är ju min chef. Men man får ju oftast en närmare 

relation med pursern. Managern snackar man ju bara problem med. De har ju så 

mycket att göra så man kan inte kallprata så”. 
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De intervjuade uppger att managern är den som de känner störst förtroende för i 

management.  De är personer som anses som kunniga och alltid finns till hands. 

Managern har dock en mycket stor personalgrupp som innefattar flera hundra 

medarbetare. Det finns en känsla om att inte vilja störa dem hos de intervjuade.  

 

”Har jag andra frågor vad det gäller anställning så vänder jag mig till min manager. 

Det är nog mer om det händer nått allvarligt på nån flygning. Då kanske man får se 

kedjan”. 

 

”Om det händer större saker så vänder jag mig till manager. Hade jag hållit med 

företaget så hade jag berättat vad jag tycker. Jag är väldigt rak. Jag tycker såhär. Men 

i slutänden så är ju pursern chef för dagen. Men jag kanske tar upp det med managern i 

efterhand”. 

Önskan om en mer närvarande manager 

 

Några informanter såg dock att manager kan kontaktas om man har några problem. Man 

ser dock inte att man kan ha en daglig kontakt med sin manager eller ha en vardaglig 

kommunikation. Det finns ett tydligt önskemål om att manager ska vara mera tillgänglig 

för vardagliga funderingar och tankar. Det blir svårt att hitta sin roll i organisationen.  

 

”De är bra, men de skulle vinna på var pålästa och vara tillgängliga. De är oftast 

upptagna om vi har meal stop. Jag är väldigt självgående, men om man klurar på nått. 

Det beror ju på medarbetaren, jag förväntar mig inget av managern, jag har jobbat 

länge”. 

 

”Jag måste själv ta initiativ till att hitta saker och ting. Eller de (manager) säger att det 

finns på portalen. Men ingen säger det här kan vara bra eller det här kan vara bra. 

Man måste hitta vägar själv. Det beror väl på att det är ett stort företag. Eller kanske 

inre kris och lite dåligt ledarskap. Ingen vet riktigt. Jag började ju när 

omorganisationen var ny. Blir man nyanställd idag kanske det är på ett annat sätt. Det 

kanske är tydligare”. 
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Det finns en känsla att managern har mycket att göra men man ser inte vad manager gör 

för att underlätta för den enskilde nyanställde. Man önskar hjälp med småsaker.  

 

”Ja, det kunde räcka med ett svar typ att du hittar det på portalen eller jag hinner inte 

svara just nu. Jag hittade information på portalen genom kollegor som gått samma 

utbildning. Men jag fick ingen referens från manager. Det kan jag känna att de känns 

konstigt”. 

 

”Lite luddig, de är ur gulliga. Beroende på vilken man är måste gå vidare. Managern 

borde vara påläst. Löner uniformer osv, de borde ha en baskunskap kring exempelvis 

traktamenten och vad det kostar att ta ut en ledighetsdag. Jag tror inte att de vet det. 

Ibland vill man ju bara, snabb fråga snabbt svar”.  

 

Även om man anser sig ha en bra relation med sin manager så ser man inte att 

relationen är nära. Man ser hen sällan och relationen blir således lidande. Man tror inte 

att de förstår vad arbetet går ut på.  

 

”Jag känner mig alltid välkommen in till managern, men de vet ju inte riktigt hur vi har 

det i kabinen.” 

 

”Managern är min närmaste chef som jag kan gå till om jag behöver det. De ser ju inte 

hur jag jobbar ombord” 

 

”Jag hade inte så mycket att göra med henne när jag var ny heller, hon är ju urhärlig. 

Det är viktigare för nyanställda om de har ett problem ombord. Det handlar om 

erfarenhet. En 22-årig tjej har säkert det tuffare och mer i behov av stöd. Tjejer har det 

troligtvis tuffare tror jag eftersom det är så kvinnodominerat. De kan vara tuffa mot 

varandra. Jag tror att managern ska fånga upp problem och så vidare. Vi har ju inte 

medarbetarsamtal. Jag har varit med om att ha medarbetarsamtal om en gång om året. 

Vad ska man jobba med också vidare. Men managerna här har man ju inte den 

kontakten med, men jag behöver inte det heller. Jag tror de ska fånga upp de unga nya 

som tror en sak och så blir det inte så. Lyssna kanske”. 
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Otydlig ledarskapshierarki  

 

Det kan vara svårt att se ledarskapshierarkin i företaget. De upplever managerns roll 

som överordnad chef som otydlig. Relationen till manager blir flyktig och oförståelig. 

Man ser inte kopplingen mellan purser och manager. Managerns roll blir hamnar på 

sidan av den mera tydliga kopplingen till purser.  

 

”Det är ju mer ett chefskap. Ja, man har ju mycket lite kontakt med managern. Om det 

inte är nått man vill ha hjälp med. Det är lite svårt att se hierarkin. Att man först går till 

purser och sen manager. Men det känns som väldigt tydliga roller. Pursern är ju 

ombord”. 

 

”Alla jobbar åt samma håll. Hela företaget gör ju det. Jag har ingen tydlig känsla om 

att pursrarna rapporterar till managern”. 

 

”Mitt jobb påverkas inte konkret av manager, för de känns inte om de är med mig. De 

är en annan del. Jag tänker inte på dem i mitt dagliga arbete. De är där om nått händer 

eller nått jag måste ta upp. Men inte day-to-day”. 

 

”Man får ju mail från management och det känns som alla jobbar åt samma håll. Men 

det blir ju lite konstigt efter som managern aldrig ser när man jobbar. Man blir ju 

ganska anonym. Det är ju inte så att man, ja man byter ju så ofta så man blir anonym. 

Managern kanske inte har så stor koll på ens arbetsinsats. De kanske kollar upp och 

pratar med pursrar”. 

 

Skillnader mellan manager 

 

Två informanter upplever stor skillnad mellan hur de upplever olika manager. Även 

mellan dem finns olikheter i hur ledarskapet utrycks och hur nära man upplever sin 

relation. Informanterna upplever inte relationen till sin manager som personlig.  

 

”Den manager jag har nu jämför med den jag hade förut är ju två helt olika ledare. 

Hon jag hade förut brydde sig. Hon kom och frågade hur jag mår och trivs. Hon var 

mänsklig. Hon jag har idag ja… Helt olika personligheter och ledarskap”.  
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”Nej, jag träffar ju henne så lite. Men visst när min gamla manager berömde mig och 

såg mig och sa att hon hör massa bra om mig blev man ju glad. Man blev sedd”.  

 

En av respondenterna känner förtroende för en annan manager än sin nuvarande efter 

det att hen bytt manager.  

 

”Ja det är ju att managern sitter här inne och gör allt pappersarbete och sånt och 

pursern är ute i praktiken.  Pursern har jag ju en relation till ofta. Det har jag inte till 

min nuvarande manager. Men min gamla manager skulle jag kunna vända mig till”. 

 

Diskussion 
 

Huvudresultat 
Syftet med studien var att undersöka hur nyanställda kabinmedarbetare uppfattar de 

roller som deras ledare har. De har dels en formell ledare i managern vilken de sällan 

träffar. Dels arbetsdagens arbetsledare, pursern.  

Enligt respondenterna så är det största problemet under arbetsdagen oftast 

bristande lyhördhet och dålig kommunikation från pursrarnas sida. Respondenterna 

upplever att det finns en vilja hos pursrar att hitta på egna rutiner. Detta kan leda till 

förvirring hos många nyanställda när de inte vet vad de ska förhålla sig till. De 

nyanställda har lärt sig en sak, men purser säger en annan. Man upplever pursern som 

arbetsledare, men som ibland inte tar på sig rollen som arbetsledare utan gör lite som 

hen vill. Ibland ser sig pursern som formell chef och tar beslut som hen inte har mandat 

till. Ibland ser respondenterna att de finns en avsaknad av ledarskap. De intervjuade 

anser att det är svårt att förhålla sig till motstridiga direktiv som ibland finns. 

Managern upplevs av de intervjuade som en person som finns lite i 

bakgrunden. De upplever inte att de rikligt har någon relation till vare sig managerrollen 

eller till personen bakom rollen. Två respondenter såg inte sambandet mellan purser och 

manager och inte att purser rapporterar till manager. Samtidigt uppger samtliga av de 

intervjuade att de ser manager som sin huvudsaklige chef och ledare.  

Managern finns aldrig på plats under flygningen, så har de kabinanställda 

frågor så är det enbart telefonledes under markuppehållen som manager kan nås. Vilket 

upplevs som ett problem och skapar en svår situation och ett långt avstånd.  
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Resultatdiskussion 
 

De intervjuade upplever ett stort avstånd till sin närmaste ledare. Vilket i sak inte är så 

konstigt då manager har en väldigt stor personalgrupp. Man har således ingen speciell 

relation till manager då man träffar hen mycket sällan. En av de sex intervjuade var inte 

ens säker på om hen visste vem manager var.  

Respondenterna upplevde managern som den person man söker sig till om 

något extraordinärt händer, men man tenderar att lösa många problem med pursern. 

Man ser pursern som en ledare för dagen som man kan dryfta sina alldagliga 

arbetsproblem med. 

Med en så stor grupp att leda ökar risken för rollöverlastning hos 

managern. Enligt Granberg (2011, s.614) så bör det maxima antalet personer i ett team 

runt 15–17 personer.  Med ett team på tre hundra så kommer inte ledaren kunna möta 

varje medarbetares behov och kraven som ställs på den fokala personen är mer än vad 

hen klarar. Rollöverlastning är det av de tre rollproblemen som ställer till med mest 

problem. Problemen med rollöverlastning ökar ju högre tempo och ju högre krav som 

ställs på den enskilde medarbetaren (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). Managern 

kan inte ha en personlig relation med var och en och således ökar risken för informella 

ledare. Även Reade (2001) menar att stora arbetsgrupper och ingen direkt relation med 

sin närmaste chef ökar risken för att skadliga och oföretagsvänliga subkulturer kan 

bildas. De responderande har många gånger upplevt att purserns personliga tankar och 

idéer går före företagets bästa och de direktiv de lärt sig, vilket kan bero på att 

managerns team är för stort då det kan bildas en subkultur där man inte förstår sin roll 

som underordnade företagets regler och direktiv. Det kan också tyda på rolloklarhet, det 

vill säga att purser inte förstår sin roll i organisationen (Pousette, 2001). 

Med LMX-teorin menar man att varje ledare har en speciell relation med 

varje enskild medarbetare och för att organisationen ska fungera så bra som möjligt så 

gäller det för ledaren att ha en så bra relation med så många medarbetare som möjligt 

(Miner, 2005).  På bolaget upplever kabinmedarbetarna att det finns en viss distans till 

den närmaste ledaren (managern). Då managern har en arbetsgrupp på flera hundra att 

leda den är för stor för att kunna ha en personlig relation med var och en som det enligt 

LMX-teorin krävs (Miner, 2005).  

I flexibla organisationer finns en större risk för rollproblematik enligt 

Lennéer-Axelson & Thylefors (2005). Kabinmedarbetaren byter kollegor och 
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arbetsledare varje dag vilket drastiskt ökar risken för rollproblematik då man varje ny 

grupp måste rollbesättas och alla teammedlemmar måste finna sin roll i teamet 

(Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005, s.87). På bolaget vittnar respondenterna om att 

det är jobbigt att finna sin roll och purserns roll varje dag då man måste lära känna 

pursern.  

Siegall & Cummings (1995) menar att rollkonflikt ökar stressen hos de 

inblandade, det är något som de intervjuade vittnar om. Man upplever stress när 

arbetsledaren inte arbetar efter fastställda rutiner utan istället gör något som hen själv 

tycker är bättre. Siegall & Cummings (1995) studie visar att personer med ett mindre 

nätverk av andra yrkesverksamma har större risk att drabbas av stress på grund av 

rollotydlighet. Här har den nyanställde en större risk att drabbas då hen ofta saknar 

nätverk i företaget. När den nyanställde inte förstår pursers roll kan hen inte förstå sin 

egen roll och risk ökar således för stress.  

Enligt Sluss och Thompson (2012) är ledaren den viktigaste personen i 

början på en anställning. En uppfattning som delas av några av informanterna som såg 

pursern lite som en mentor när de började på företaget. Ett problem med denna 

mentorsrelation kan dock vara att den snabbt avbryts och måste börjas om då den 

flygande personalen byter kollegor och purser mellan arbetspassen.  

För att underlätta för nyanställd personal skulle bolaget kunna utveckla ett 

mentorsprogram där man arbetar några dagar med samma person i början på 

anställningen. Detta har tidigare funnits, men togs bort av ekonomiska skäl.  

 

Metoddiskussion 

 

Kvalitativ metod valdes till studien då man genom den kvalitativa metoden får en 

djupare bild av den enskilda medarbetarens tankar och upplevelser (Merriam, 2009).  

Studien syftade till att undersöka nyanställdas uppfattning kring det de ledarroller de 

ställs inför när de anställs på bolaget. Med bakgrund av detta så lämpar sig kvalitativ 

metod bäst.  

Det fanns svårigheter när intervjuguiden skulle tas fram. Ämnet är i sig väl 

undersökt i tidigare forskning. Men vad det gäller flygbranschen och den ambulerande 

arbetsplatsen finns mindre forskning att ta del av. En svårighet som också bör beröras 

var att utforma intervjufrågor så att den enskilde anställde kunde förstå dessa utan 

djupare organisationspsykologiska kunskaper. Den semistrukturerade intervjuformen 

valdes för att främja en öppen och djup diskussion om ämnet. Den semistrukturerade 
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intervjuformen ger även möjlighet till följdfrågor till intervjupersonerna (Merriam, 

2009). 

Listorna på nyanställda delades visserligen ut av ansvarig chef. Men 

listorna bestod av så många namn så den ansvarige chefen kan omöjligt påverka urvalet. 

Intervjuerna hölls också uteslutande i bolagets lokaler. Det kanske inte är en optimal 

lösning. Det fanns dock inget praktiskt genomförbart alternativ till detta. Men under 

hela processen har jag påpekat för intervjupersonerna att jag är helt fristående från 

bolaget och ingen från bolaget skulle få reda på att just de deltog i intervjuerna. Således 

borde inte detta hämmat intervjupersonerna. 

Även inom kvalitativa metoder måste validiteten i forskningen garanteras. 

Validitet innebär att man mäter det man vill mäta vilket är mer problematiskt i 

kvalitativa än i kvantitativa studier samt i socialvetenskapliga sammanhang då inga 

absoluta mätvärden finns. Merriam (2009) menar att det viktigaste är att någon utifrån 

får samma resultat av studien om studien replikeras.  

När kvalitativ metod används finns alltid en risk för att resultat bedöms 

subjektivt. Risken kan bedömas ännu större när man som jag är mycket ovan att tolka 

ett resultat. Jag har under hela studiens gång uppmärksammat mig själv på detta faktum 

och försökt att hålla tolkningen så objektiv som jag kan då jag arbetar på företaget. 

 

Framtida forskning 

 
Bolaget har genomgått flera år av expansion där man genomfört flera nyanställningar, 

samtidigt som man har haft stora pensionsavgångar. Dessa personalförändringar har 

sammanfallit med flera omorganiseringar och insatser för att effektivisera arbetssätt, 

vilket är symptomatiskt för ett ökat behov av att kunna anpassa verksamheten till en 

volatil marknad där snabba beslut blir allt viktigare. Framtida forskning måste därför 

fokusera på hur nyanställning kan bidra till att förvalta och utveckla företagskulturen 

och synen på ledarrollen i en organisation som präglas av ständig förändring. Det är 

därför är viktigt att kontinuerligt undersöka hur socialiseringsprocessen vid en 

nyanställning bidrar till att forma företagskulten.  

Frågar som framtida forskning bör besvara är hur anställningsprocessen 

kan underlätta integreringen av nyanställda in i företagskulturen samt hur nyanställning 

kan vara en strategi för bolaget att omforma sin företagskultur?  
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Syftet med sådana kontinuerliga studier är att säkerställa att 

anställningsprocessen blir en integrerad del av bolagets strategi för att effektivisera sina 

arbetsprocesser. Vidare vore det spännande att se hur pursern själv ser på sin ledarroll. 

Ser hen sig som arbetsledare eller chef? Det vill säga, komplettera utifrånperspektivet 

där anställdas syn på ledaren mäts, till ett inifrån perspektiv där ledaren själv får ge sin 

syn på ledarrollen.  
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 

 

 

Hej! 

 

 

Jag studerar sista året på Personal och arbetslivsprogrammet på högskolan i Gävle. Jag 

ska göra mitt examensarbete med syftet att undersöka hur nyanställd kabinpersonal 

uppfattar ledarskapet här på Bolaget. Jag är intresserad av att veta mer om hur man ser 

på purserns roll respektive på managerns roll och behöver därför intervjua mellan sex 

och åtta personer som har varit anställda högst ett år. 

 

Jag söker därför dig som vill ge din syn på hur du ser på ledarskapet här på din 

arbetsplats. Intervjun kommer att ta drygt 45minuter. Deltagandet är frivilligt och om du 

så skulle vilja så kan du när som avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt 

deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, det är bara jag som vet vilka som 

faktiskt deltar i intervjuerna och det just du säger går inte att identifiera.  Resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

 

Om ni du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig. Du kan 

även kontakta min handledare Birgitta Falk på telefonnummer Telefonnummer 

 

Hoppas vi ses! 

 

Per Möller 

 

Telefonnummer 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide  

 

Hej och välkommen! 

 

(löst välkomstprat som passar in i tillfället) 

 

Ja, du är ju här för att delta på en intervju med mig. Jag tänkte först berätta lite allmänt 

kring intervjun, syftet med studien är att ta reda på kabinmedarbetares uppfattningar 

kring ledarskap här på företaget, närmare bestämt hur man uppfattar purserns roll i 

relation till managerns roll. 

 

Deltagandet är frivilligt och precis som i all forskning har du rätt att avbryta intervjun 

om du vill. Intervjun kommer att ta ungefär 50 minuter och det är dina åsikter, tankar 

och känslor som står i fokus. Det finns inga rätt eller fel utan jag vill höra hur just du 

tänker och känner. Är det OK att spela in intervjun - materialet kommer att raderas efter 

det att jag har skrivit ut allt som sagts.  Inspelningen görs därför att jag ska kunna återge 

vad vi har pratat om. Det är ingen förutom jag själv som vet vilka personer som blir 

intervjuade och det du säger kommer att behandlas konfidentiellt. Det är bara jag och 

eventuellt min handledare som har möjlighet att läsa intervjun, men hon vet inte vem du 

är eller vad du heter.  

 

Inledning 

Hur länge har du arbetat här?  

 

Vad har du arbetat med tidigare? 

 

Hur upplever du det att vara nyanställd kabinpersonal?  

 

Purser 

Hur uppfattar du purserns roll?  

 

Vad skulle du generellt säga är kännetecknande för purserns ledarskap/sätt att leda 

arbetet ombord? 
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Upplever du någon skillnad mellan olika pursrar vad gäller deras sätt att leda arbetet? 

Följdfråga – Beskriv dessa skillnader. 

 

Hur upplever du att du i ditt dagliga arbete påverkas av pursern? 

 

Manager 

Hur uppfattar du managerns roll? 

 

När träffade du senast din manager? (Eller hur ofta träffar du?) 

 

Hur skulle du beskriva managerns ledarskap? 

 

Vad ser du som de största skillnaderna mellan purserns och managerns roll? 

 

Upplever du att ditt dagliga arbete påverkas av managern? Varför/varför inte? På vilket 

sätt? 

 

Vem ser du som din huvudsakliga ledare? Varför? På vilket sätt? 

 

 

Slutfrågor 

 

Hur upplever du att arbeta med olika pursrar? Vilka svårigheter ser du. Vad är positivt?  

 

Hur upplever du att ha en manager med det övergripande ledaransvaret och en purser 

med ansvar för att leda det dagliga arbetet (dvs att ha två ledare med lite olika roller)? 

 

Vad skulle du säga är fördelen med detta? Vad är nackdelen/vilka problem kan uppstå? 

 

Upplever du att det i alla lägen finns tydliga riktlinjer via instruktioner från företaget om 

du upplever otydlighet mellan din manager och purser?  

 

Vem lyssnar du mest på om uppgifterna går isär? Varför? 
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Vem skulle du vända dig till vid en intressekonflikt för att få hjälp att hantera den? 

Varför?  

 

Om du har någon sådan – berätta om en situation där du upplevde att det fanns en 

konflikt mellan vad pursern gav för direktiv och vad du tidigare lärt dig.  

 

 

Vad blev konsekvensen? Hur löste du situationen? Varför? Hur skulle du agera om 

samma situation uppstod igen? 

 

Då har vi närmat oss slutet på intervjun. Har du några vidare funderingar kring det vi 

har pratat om?  

 

 

 

 

Då får jag tacka för din tid! Får jag höra av mig om jag har några vidare funderingar 

eller tankar? 

 

Tack för hjälpen!
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