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Abstrakt 
 
Studiens syfte är att belysa mellanchefers komplexa arbetsvardag och hur detta påverkar deras 
välbefinnande. Denna undersökning genomfördes inom den privata sektorn med fem 
mellanchefer. Underlaget för resultatet grundas på delvis strukturerade intervjuer och detta 
resultat visar att mellancheferna i den studerade organisationen i hög grad uppvisar 
tillfredsställelse i sin position. Undersökningen pekar på att mellancheferna har de resurser 
som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Upplevd kontroll 
över arbetssituationen, socialt stöd, delaktighet samt stolthet i sin yrkesroll generar ett 
tillstånd av välbefinnande för mellancheferna i undersökningen.  

 
Nyckelord: mellanchef, välbefinnande, arbetssituation 
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Inledning 
 

I ett allt mer pressat företagsklimat är organisationer idag tvungna till att rationalisera och 
effektivisera för att öka sina konkurrensmöjligheter. Verksamheter ska ständigt leverera bättre 
resultat och detta ställer högre krav på bland annat kvalitet och service. Detta ska 
tillhandahållas av organisationens medlemmar. Mellan verksamhetens ledning och dess 
operativa personal framträder vertikala led av befogenheter och ansvar. I dessa led befinner 
sig chefer med ansvar gentemot kunder/klienter, operativ personal och ledning. Dessa 
mellanchefer kommer i kläm mellan olika intressenter, de fungerar som mottagare, förmedlare 
och filter av information som ständigt slussas runt i organisationen. Deras arbetsvardag är 
svår att planera, beslut ska fattas inom ett begränsat ramverk parallellt med ett ansvar för att 
verksamheten flyter på och att förväntade resultat ska åstadkommas. Detta sammantaget kan 
för mellancheferna generera ett splittrat och pressat förhållningssätt till arbetet, medarbetarna 
och organisationen.  
 
Viktiga bakgrundsfaktorer som anses ligga till grund för välbefinnande i arbetssituationen är 
bland annat möjligheter till kontroll över sin situation vilket innebär att de krav som ställs 
känns hanterbara för individen. Att individen känner att dennes ansträngningar 
uppmärksammas och att en rättvis belöning utfaller till följd av dessa ansträngningar är av 
betydelse för individens motivation och välmående. Återhämtning är också en vital del i 
välbefinnandet. I arbetslivet är det vikigt med en balans mellan arbete och fritid för att ge 
individen möjlighet till den betydelsefulla vilan. Andra viktiga teoretiska utgångspunkter i 
uppsatsen är möjligheten till socialt stöd samt motivationsfaktorer såsom möjlighet till 
avancemang och självutveckling. Även dessa faktorer har visat på en positiv inverkan för 
välbefinnandet hos individen. 
 
Deltagande organisation 
 
Undersökningen utfördes på ett tjänsteföretag inom försäkringsbranschen. Koncernen är 
rikstäckande med en indelning på olika regioner. Dessa regioner innefattar flera kontor som 
varierar i storlek. Deltagarna i undersökningen bestod av sammanlagt fem mellanchefer, varav 
fyra män och en kvinna. Åldern på deltagarna varierar mellan 35-60 år. Samtliga 
undersökningsdeltagare hade lång erfarenhet inom koncernen och befinner sig på olika nivåer 
inom organisationen. Undersökningsdeltagarna definieras av uppsatsförfattarna som 
mellanchefer eftersom de i organisationsschemat har både över- och underordnande. Samtliga 
deltagare har ett ansvarsområde vilket innefattar underordnad personal och kan genom olika 
titulaturer påvisa att de är på hierarkiskt högre nivå än den operativa personalen.  
 
Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att beskriva hur mellancheferna upplever sin arbetssituation och hur 
deras upplevelser påverkar deras välbefinnande. Studien grundas på teorier kring 
välbefinnande på arbetsplatsen och hur detta kan underbyggas. 
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Teoretisk ram 
 

Mellanchefen i organisationen 
 
Mellanchefsrollen 
Franzén (2004) hävdar att den sortens mellanchef som förut hade ansvar för resultat och 
samordning idag inte längre är aktuell i organisationer, delvis på grund av IT-erans inträde 
som tillhandahåller teknik som gör det lätt för ledningen att själva övervaka organisationens 
väsentliga områden. Men han menar vidare att ”mellanchefens död” inte heller är aktuell 
eftersom organisationer fortfarande i stor utsträckning är hierarkiska. Franzén (2004) 
beskriver mellanchefen som en roll där du befinner dig i organisationens centrum och ska 
verka uppåt, nedåt, inåt och utåt. Mellanchefers intresse överensstämmer ibland med 
ledningens, ibland med underordnade och övrig personal. Det viktiga för mellanchefen som 
befinner sig mitt i verksamheten är att hitta balans och finna en ”egen profil och en egen 
linje”. Samtidigt ska kommunikativ förmåga, anpassnings- och förhandlingsförmåga och 
kompromissvilja kombineras med autonomi, drivkraft samt integritet för att mellanchefen ska 
fungera i sin position.(Franzén, H. 2004) 
 
Drakenberg (1997) menar att mellanchefens roll idag betraktas som motorn för hela 
verksamheten. Hon förklarar mellanchefens roll som 
 

• verkställare av överordnares beslut 
• ofta en kvinnoroll 
• oerhört flexibel 

 
Huvudsakliga arbetsuppgifter består ofta i administrativa göromål men den största tiden läggs 
på samspel mellan chef och personal. 
 
Edlund (Drakenberg 1997) hävdar att chefsarbete är obegränsat och att lojaliteten till företaget 
är stor. Lojaliteten grundas i den egna uppfattningen av möjlighet till utveckling och 
kompetensvidgning. Chefsarbetet är splittrat och tiden till ostörd arbetstid är limiterad. 
Arbetsdagen blir sönderhackad av avbrott som till exempel oanmälda besök eller 
telefonsamtal och medför att chefens arbetsuppgifter sällan blir slutförda. Att ständigt ha 
dessa ofärdiga uppgifter hängandes över sig medför svårigheter med att koppla av vid 
arbetsdagens slut.  
 
Det psykologiska kontraktet 
Ett kontrakt som definieras som psykologiskt innebär att individers förväntningar stämmer 
överens med hur de uppfattar verkligheten. I organisatoriska sammanhang vill detta säga hur 
mycket och på vilka sätt de anställda är beredda att anstränga sig för organisationens räkning 
och vad de förväntar sig i utbyte för dessa ansträngningar. Det kan rör sig om lön och 
förmåner men även tillgång till utvecklingsmöjligheter. För mellanchefer har det traditionellt 
sett varit faktorer som lojalitet och förpliktelse gentemot organisationen som varit aktuella. I 
utbyte har de kunnat förvänta sig anställningstrygghet och befordransmöjligheter. I dag ser 
läget annorlunda ut för organisationer och dess anställda. Det finns inte längre utrymme eller 
vilja från organisationers sida att utlova anställningstrygghet eller befordransmöjligheter. Men 
samtidigt är organisationer beroende av kreativiteten, uppfinningsrikedomen och lojaliteten 
hos mellancheferna för att nå uppsatta mål och öka produktiviteten (Newell & Dopson 1996). 
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Det psykologiska kontraktet bryts när en av parterna inte uppfyller löfte som utlovats. När 
arbetsgivaren bryter det psykologiska kontraktet med någon av sina anställda kan det få till 
följd att den anställde inte längre upplever arbetstillfredsställelse och prestationsnivån hos den 
drabbade sänks. Känslor såsom besvikelse och aggression är vanliga vid brott mot kontraktet.  
(Robinson & Rousseau ref. i Newell & Dopson 1996) Westerly (ref. i Newell & Dopson 
1996) hävdar att om organisationer vill ha intresserade och deltagande mellanchefer måste 
dessa få känna sig involverade i viktiga strategiska processer som har inflytande på både 
organisationens och på deras egen framtid. Dessa processer består i att få kännedom om 
viktigt information och att få vara med i beslutsfattning på organisationsnivå.  
 
 
Balans och prioriteringar 
 
Gränslös 
Edlund (Drakenberg 1997) nämner tre typer av chefer; de gränslösa, gränsdragarna och 
gränsöverskridarna. Den första kategorin – de gränslösa - har svårt att dra gränsen mellan 
arbete och fritid. Man vill inte heller dra en tydlig gräns mellan arbete och fritid eftersom 
arbetet uppfattas som intressant och attraktivt. Detta får givetvis konsekvenser för 
familjelivet, trots detta är man inte villig att ändra på sin inställning till arbetet vilket alltid 
kommer på första plats. Typiskt för individer inom denna grupp är deras uppfattning om att 
tiden inte räcker, varken till att göra ett fullgott arbete eller till familj och vänner vilket hänger 
samman med deras ovilja att delegera. Ofta känner de sig aldrig riktigt klara med 
arbetsuppgifterna när de går hem för dagen. Konfliktsituationer med familj, släkt och vänner 
är vanliga hos denna typ av individ som också lätt hamnar i konflikt med sina kollegor, 
överordnade och underordnade (Edlund, C. ref. i Drakenberg 1997). 
 
Gränsdragare 
Gränsdragarna däremot vill ha en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Denna inställning till 
arbete/fritid föds ofta ur individens egna erfarenheter. De använder sig av ”gränsmarkörer” för 
att avgränsa arbete gentemot fritid. Det kan vara en fysik aktivitet eller ett speciellt ställe, en 
handling eller ett ting på vägen hem från arbetet som får utgöra en symbol för var gränsen till 
fritid börjar. Arbetsuppgifter utförs på arbetsplatsen och övertid ska planeras i god tid så att 
berörda parter, det vill säga familj eller kollegor, får kännedom om detta undantag i 
arbetsvardagen. Gränsdragarna känner att tiden räcker till på grund av planering.  Detta ger 
fördelar som till exempel ett relativt konfliktfritt arbets- och privatliv. Problem med denna 
chefstyp är att individerna kan uppfattas som rigida när de inte vill ändra på fastställda beslut 
eller planeringar. Detta kan ge en bromsande effekt för verksamheten (Edlund, C. ref. i 
Drakenberg 1997). 
 
Gränsöverskridare 
Gränsöverskridarna gör ingen skillnad på privat- och arbetsliv och känner i likhet med de 
gränslösa inte något behov av det heller. De är däremot mer medvetna om att tiden till fritid är 
begränsad och reflekterar ofta över detta. Gränsöverskridarna använder gärna stilla tid på 
arbetet som till exempel sammanträden och dylikt till att tänka på annat. Det kan röra jobbet 
likväl som privatlivet. Samma sak gäller i privatlivet, de är inte alltid helt och hållet mentalt 
närvarande eftersom arbetsplanering till viss del sker i hemmet. Denna chefstyp vill ständigt 
ha ut det bästa och mesta av sin tid och kan ge ett splittrat, otåligt, okoncentrerat eller 
tankspritt intryck. Det är en ständig balans mellan olika världar som har till följd ett alltför 
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kluvet arbets- och privatliv. En sådan chef bidrar till att höja stressnivån i en organisation 
istället för att reducera den (Edlund, C. ref. i Drakenberg 1997). 
 
 
Kontrollmöjligheter i arbetssituationen 
 
Känsla av sammanhang (KASAM)  
Utifrån en salutogent synsätt undersökte Aaron Antonovsky (1991) anledningen till att vissa 
människor klarade av stora påfrestningar i livet och ändå behöll en god hälsa. Antonovsky 
menar att orsaken till detta var människans förmåga att uppleva en känsla av sammanhang 
(KASAM) i sin dagliga tillvaro. I sin teori om känsla av sammanhang beskriver Antonovsky 
tre komponenter som är av största vikt för att individen skall kunna hantera situationer som 
uppkommer i livet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning  individen upplever 
händelser som förklarbara, förståliga och sammanhängande. För att kunna hantera olika 
situationer är det viktig att individen har förståelse för hur saker och ting står i relation till 
varandra. Hanterbarhet beskriver hur de förmågor och resurser individen upplever sig inneha  
påverkar deras sätt att hantera det som sker i deras omgivning på ett tillfredsställande sätt. Att 
kunna ta hjälp av andra i närheten ses också som en möjlighet i hantering av problem som 
uppstår. Meningsfullhet, som Antonovsky benämner ”begreppets motivationskomponent”, 
innebär att individen behöver hitta mening i det som händer i livssituationen samt uppleva 
kraven som ställs som utmaningar och även anse att det lönar sig att lägga tid och energi på 
att hantera dessa krav. Individer som upplever meningsfullhet i det arbete som utförs är mer 
angelägna att skaffa de resurser och förmågor som krävs för att lösa de problem som uppstår. 
Ett starkt KASAM innebär att individen har lättare att handskas med problematiska 
situationer och ser dessa som utmaningar. För individer med lågt KASAM upplevs samma 
situationer som stressfyllda och kaotiska (Antonovsky, A. 1991).  
 
Krav-kontroll modellen 
Att kunna utöva kontroll över det som sker i sitt liv är viktigt för individens välbefinnande. 
Theorell (2003) beskriver en modell som utvecklades av honom själv i samarbete med Robert 
Karasek. Denna modell beskriver olika kontrollnivåer och deras påverkan på individen i form 
av upplevd stress. Krav-kontroll modellen handlar om relationen mellan de krav som ställs på 
individen och de kontrollmöjligheter individen upplever sig ha över det som händer. Modellen 
omfattar även det sociala stöd som finns tillgängligt i omgivningen. 
Theorell förklarar fyra olika situationer som är baserade på kraven som ställs och individens 
upplevelse av kontroll. Den avspända situationen innebär att kraven som ställs inte är för 
höga och att individen upplever sig ha möjlighet att utöva kontroll över det som sker. I den 
passiva situationen är kraven låga samtidigt som kontrollmöjligheterna är små. I den aktiva 
situationen ställs höga krav på individen, han/hon känner dock att  de kontrollmöjligheter som 
krävs för att hantera situationen finns tillgängliga. Den spända situationen innebär att 
individen upplever höga krav men samtidigt inte har kontroll över de förhållanden som råder. 
Detta innebär en ökning i stressnivån som i sin tur kan leda till ohälsa. Det är just denna 
spända situation där kraven kraftigt överstiger kontrollmöjligheterna som risken för sjukdom 
har visat sig öka. (Theorell, T. 2003).  
 
Theorell (2004) påpekar att det under senare år har visat sig att krav-kontrollmodellen har 
vissa begränsningar. Han menar att arbetsbelastningen och den psykiska kravnivån har ökat 
markant på många arbetsplatser, något som kan leda till att individens möjligheter att använda 
sig av ett stort beslutsutrymme minskar. Theorell menar att det genom olika studier påvisats  
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att även den aktiva arbetssituationen kan medföra en risk för sjukdom och ohälsa (Theorell, T. 
2004). 
 
Rostila (2004) menar att anledningen till att även individer med den aktiva arbetssituationen 
drabbas av ohälsa kan vara att det som kännetecknar en aktiv arbetssituation har ändrats under 
årtiondet. Bland annat har osäkerheten i anställningar ökat och rationaliseringar blivit mer 
påtagliga. Arbetslivet har blivit mer flexibelt vilket bland annat innebär att individen har 
möjlighet att utföra sitt arbete inte bara på arbetsplatsen utan även från hemmet. Allt större 
krav ställs på individen och Rostila hävdar att individen i en aktiv arbetssituation utövar sin 
kontroll på ett allt mer negativt sätt genom bland annat att arbeta övertid, arbeta på fritiden 
samt genom att arbeta under sjukdomsperioder. Att ha alldeles för höga krav i samband med 
höga kontrollmöjligheter kan leda till ohälsa och Rostila menar att denna nya typ av situation 
inte täcks av krav-kontrollmodellen (Rostila, M. 2004).  
 
Ansträngnings- belöningsmodellen 
Theorell (2004) kallar ansträngnings-belöningsmodellen som utvecklades av Johannes 
Siegrist för en parallell till krav-kontrollmodellen. I ansträngnings-belöningsmodellen 
beskriver Siegrist (1996) vikten av belöning för individens välbefinnande. Han menar att om 
individer visar en hög grad av ansträngning men belöning uteblir kan detta i sin tur ha en 
negativ inverkan på individens hälsa. Det är viktigt att individen tolkar belöningen som ges 
som tillräcklig i jämförelse med de ansträngningar som gjorts. Belöning kan komma i form av 
pengar men även som erkännande och utvecklings- samt befordringsmöjligheter. Siegrist 
(1996) menar att individens upplevelse om att inte få en tillräcklig lön eller något erkännande 
för det arbete som utförts trots en hög ansträngningsnivå kan orsaka känslor av ilska och 
demoralisation som i sin tur leder till ökad stress för individen. Att befinna sig i en osäker 
arbetssituation där höga ansträngningar krävs samtidigt som belöning i form av till exempel 
avancemang uteblir, kan innebär en stressfylld arbetssituation för individen. Hos individer 
som tar på sig extra arbetsuppgifter över åren i ett försök att säkra avancemang i 
organisationen finns, enligt Siegrist, en ökad risk för hjärtproblem om den förväntade 
befordran inte blir aktuell. Dålig balans mellan de höga ansträngningar som individen visar 
och den belöning som ansträngningar genererar väcker negativa känslor och kan ge upphov 
till en stressreaktion (Siegrist, J. 1996). 
 
Theorell (2003) förklarar att det är helt normalt att mobilisera energi för att kunna hantera 
situationer som uppstår i livet men när individen hela tiden mobilisera energi under långa 
tidsperioder och utan att ha tid för återhämtning kan detta orsaka problem och leda till en 
försämring i hälsotillståndet (Theorell, T. 2003). Förmågan att hantera stress eller coping, är 
till stor del beroende av individens locus of control. Att ha en intern locus of control innebär 
att individen upplever att han/hon besitter den förmåga som krävs för att hantera situationer 
som uppstår. Individer med en extern locus of control känner att det är omöjligt att själv 
påverka det som sker, de anser att lösningar på problem ligger utanför det egna 
handlingsutrymmet. För att kunna hantera stress på bästa sätt är det viktigt att individen 
känner att han/hon har möjlighet att utöva en viss kontroll över det som sker. Theorell talar 
om öppna och dolda copingstrategier. En individ som väljer att använda en öppen 
copingstrategi hanterar en påfrestande situation direkt och gör det klart för omgivningen vad 
han/hon tycker och tänker medan en individ som nyttjar en dold copingstrategi döljer sina 
tankar och åsikter för omgivningen. Det har visat sig genom epidemiologiska studier att 
användning av dolda copingstrategier ökar risken för sjukdom och ohälsa (Theorell, T. 2004). 
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Delaktighet och inflytande  
Delaktighet i det som sker på arbetsplatsen har påverkan på individens välbefinnande. 
Angelöw (2002) menar att delaktigheten kan inverka till att minska negativ stress. Ett sätt att 
skapa delaktighet i organisationen är genom målstyrning där medarbetarna själva bestämmer 
hur de mål som sätts upp av ledningen skall nås. Det är viktigt att målen ses som 
genomförbara och att de resurser som krävs för att nå dem är tillgängliga. Genom 
demokratiska beslutsprocesser där medarbetarna får lov att delta och utveckla besluten som 
tas om den egna arbetsplatsen ökar känslan av delaktighet och möjlighet till inflytande över 
arbetssituationen. (Angelöw, B. 2002).  
 
Johnsson, Lugn & Rexed (2003) betonar vikten av delaktighet för att öka motivationen hos 
medarbetarna och förklarar vidare att motivation har betydelse för medarbetarnas hälsa samt 
organisationens effektivitet och lönsamhet. Medarbetare som inte känner delaktighet i det som 
händer tar mer sällan initiativ och deras ambitionsnivå minskar. Brist på delaktighet kan även, 
i värsta fall, leda till att medarbetare omvandlas till motarbetare (Johnsson, J, Lugn, A, Rexed, 
B. 2003). 
 
Socialt stöd i arbetssituationen 
 
Att ha stöd från andra i omgivningen är av största vikt för att individen skall kunna hantera 
påfrestande situationer. Att få praktisk hjälp är viktigt liksom att få hjälp att hantera känslor 
som uppstår, till exempel kunna få råd och vägledning från andra människor i omgivningen 
(Theorell, T. 2003). Olofsson (2001) menar att människan är en social varelse med behov av 
stöd och uppmuntran från andra i sin omgivning. Att uppleva bristande stöd i sin 
arbetssituation ökar risken för stressrelaterade sjukdomar. Stödet kan komma från privatlivet 
genom till exempel vänner och familj, det kan likaså finnas i arbetslivet i form av stöd från 
kolleger och ledning. Att känna stöd från arbetskolleger är av stor vikt men även stödet som 
finns i den privata sfären har betydelse i hantering av stressituationer på arbetet. Olofsson 
förklarar att stöd kan visas i olika former. Känslomässiga stöd innebär att individen får 
tillgång till någon som lyssnar till dem och som tar deras problem på allvar. Praktiskt stöd 
innefattar avlastning i arbetet samt hjälp att prioritera det som är viktigaste för tillfället. 
Värderande stöd, beskriver Olofsson som stöd i form av beröm, kritik samt feedback på det 
arbete som utförts. Informativt stöd beskrivs som hjälp till självhjälp där individen genom ny 
information från sina medarbetare ser problemet ur en ny synvinkel och kan då se nya 
möjligheter i dess hantering. Stöd i arbetssituationen hjälper till att skapa balans när de krav 
som ställs på individen upplevs som höga och till viss del övermäktiga (Olofsson, K. 2001). 
 
Theorell (2004) menar att både beslutsutrymme och stöd är beroende av arbetsorganisationen. 
Medarbetare som har tillgång till den information som behövs och känner sig delaktiga i 
beslut som fattas samt ges möjlighet till kompetensutveckling har det förmåga som krävs för 
att ta kontroll över sin arbetssituation och även att hantera ovana situationer som uppstår. 
 
 
Självutveckling i arbetet 
 
Maslow (1998) menar att den största drivkraften hos människor är självförverkligande. I hans 
behovspyramid finner vi detta begrepp som det högst stående behovet. Maslow beskriver 
själförverkligande som den möjlighet individen har att utvecklas till sin fulla potential. Att ha 
arbeten som underbygger självförverkligande, det vill säga arbete som ger individen möjlighet 
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till utveckling, har en positiv inverkan på individen. Individer som har möjlighet till 
självförverkligande genom sitt arbete är till en stor fördel för organisationer eftersom 
individernas behov av utveckling täcks. Detta ger till följd att organisationerna får nöjda 
medarbetare som är tillfredställda med sitt arbete. Det blir en växelverkan som alla kan dra 
nytta av. Att identifiera sig med ett, för individen betydelsefull arbete innebär att också 
individen får en känsla av att vara betydelsefull. Arbetet blir en del av jagdefinitionen. 
(Maslow, A.1998) 
 
Agervold (2001) förklara det goda arbetet som ett arbete där inte bara individen själv anser att 
detta är betydelsefullt utan att andra också uppfattar det på liknande vis. Att känna stolthet för 
det som har åstadkommits samt ha en känsla av att arbetet är meningsfullt är också vitala 
delar i det goda arbetet. Arbete bör innehålla intressanta likväl varierande arbetsuppgifter och 
även erbjuda individen möjligheter till att utöva en viss kontroll och autonomi i sin 
arbetssituation. Utöver detta ska arbetet kunna underbygga individens självutveckling, detta 
innebär exempelvis tillfälle att vidga sin kompetens och sina kunskaper. (Agervold, M. 2001). 
 
Välbefinnande 
 
Malmström & Nihlén (2002 s.35) definierar välbefinnande som en under stora delar av 
vardagen närvarande känsla av livskvalitet, glädje och entusiasm. 
 
God hälsa beskrivs som inte enbart frånvaro av sjukdom utan som ett tillstånd som innebär att 
individen känner en hög livskvalitet och välbefinnande. Upplevelsen av olika händelser och 
situationer som ger en känsla av livskvalitet samt förmågan att på ett intensivt sätt uppleva 
och engagera sig i det som sker ger ett ökat välbefinnande. Malmström & Nihlén menar att 
välbefinnande är en färskvara och att graden av välbefinnande som uppnås dagligen är 
beroende av individens upplevelser och tolkningar av händelser som uppstår. Välbefinnande 
kännetecknas av individens närvaro, det vill säga engagemang i det som sker för tillfället. 
Självtillit är viktigt för välbefinnande. Att tro på sig själv och sin förmåga att hantera det som 
sker bidrar i stor utsträckning till att individen kan se nya utmaningar i ett positivt ljus, detta 
minskar oro inför framtiden och ökar möjligheten att koncentrera sig på det som händer just 
nu. Individens förmåga att acceptera nya utmaningar utan rädsla samt känna utmaningar som 
utvecklande och engagerande utan att vara orolig för resultatet är av stor betydelse för 
välbefinnandet (Malmström, C, Nihlén C. 2002).  
 
Negativ stress som orsakar både fysiska och psykiska påfrestningar, har en ogynnsam 
inverkan på välbefinnandet medan positiv stress, som ses som den motivation individen 
upplever inför hanterbara och meningsfulla utmaningar, kan leda till ökat välbefinnande. 
Upplevelse av meningsfullhet i det som sker är viktig men även individens egen insikt i vad 
god livskvalitet innebär för dem har betydelse för deras välbefinnande (Malmström, C,  
Nihlén, C 2002). 
 
Arbetsvillkoren spelar en viktig roll för individens upplevelse av välfinnande och god hälsa. 
Att uppfatta arbetsbelastning som hanterbart, känna sig delaktig i det som händer på sin 
arbetsplats samt uppleva sin ledning som lyhörd är alla faktorer som spelar en väsentlig roll 
för individens välbefinnande (Angelöw, B. 2002).  
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Problemformulering 
 
 
Mellancheferna har i sin arbetssituation olika parter att ta hänsyn till och ska verka som en 
länk mellan ledning och operativ personal. Positionen innebär högt tempo och åtskilliga krav 
och problem som ska lösas inom givna tidsramar med begränsade resurser. Undersökningen 
skall utröna huruvida mellanchefens välbefinnande påverkas av de faktorer som positionen 
innebär samt med utgångspunkt från valda teorier belysa de tillvägagångssätt som gör det 
möjligt att hantera mellanchefspositionen med upprätthållet välbefinnande. 
 
 

Metod 
 
I undersökningen valdes kvalitativ metod eftersom avsikten var att fånga respondenternas 
subjektiva upplevelser av sin situation. En djupare förståelse för hur respondentens 
arbetssituation påverkar deras välbefinnande var önskvärd. Widerberg (2002) beskriver 
kvalitativ forskning som en metod som är inriktad på att tydliggöra ett fenomens utmärkande 
egenskaper. Widerberg menar att kvalitativ forskning i första hand söker efter fenomenets 
innebörd eller mening. I denna studie var det fenomenet ”mellanchefers välbefinnande” som 
ska undersökas. Val av forskningsansats grundas i intresset för respondenternas uppfattning 
om sin arbetssituation. Kvantitativ metod, såsom enkäter ger inte den helhetsbild studien 
efterlyser. I undersökningen var det av vikt att kunna ställa följdfrågor samt att få en djupare 
information om den subjektiva upplevelsen. Patton (ref. i Merriam 1994) säger att känslor, 
tankar och avsikter inte går att observera utifrån men genom kvalitativ metod är det möjligt att 
se världen ur andra individers perspektiv.  

En delvis strukturerad intervju är en intervju som baseras på olika teman som bestäms i 
förhand men som inte följer någon specifik ordning (Merriam 1994). Att planera intervjun i 
förhand samt tänka igenom de teman som skall tas upp är något som bör göras för att säkra att 
information om fenomenen som undersöks tillhandahålls.Widerberg (2002) menar att 
samverkan mellan intervjuaren och respondenten har stor betydelse om intervjun skall ses 
som framgångsrik. Förmågan att ställa frågor på ett bra sätt samt att ha gjort noggranna 
förberedelser, som exempelvis bestämda teman, underlättar i intervjusituationen. Att det finns 
möjlighet att ställa frågor som tydliggör respondentens åsikter är av stor vikt för att undvika 
missförstånd eller feltolkningar (Widerberg, K. 2002). 

Undersökningen utfördes med delvis strukturerade intervjuer för att ge respondenterna 
utrymme att sätta ord på sina tankar och känslor. Anledningen till delvis strukturerade 
intervjuer var också önskan att fånga mer detaljerad information som ansågs relevant för 
undersökningsområdet. Undersökningen gjordes på respektive mellanchefs arbetsplats, främst 
med tanke på respekt för respondenterna och deras upptagna arbetssituation men även på 
grund av att det är intressant att se individen i den kontext som han/hon arbetar i och talar om.  

Det är viktigt att en kvalitativ undersökning är valid, det vill säga att studien mäter de 
fenomen som har avsetts att mätas samt att studien är reliabel vilket betyder att resultatet är 
stabilt och konsistent även vid framtida undersökningar av fenomenet. Validitet delas upp i 
inre validitet och extern validitet. Inre validitet beskriver den utsträckning med vilket 
resultatet som nås överensstämmer med den verklighet som råder. Det är viktigt att resultatet 
speglar verkligheten och att forskaren verkligen mäter det som studien avser att mäta. 
Verkligheten förändras ideligen och det som studeras i en kvalitativ undersökning är det sätt 
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på vilket individen skapar mening i sin tillvaro samt deras upplevelser av det som sker i 
omgivningen (Merriam, S. 1994). För att säkra validiteten i undersökningen har 
intervjuguidens frågor formulerats med hjälp av de valda teorier som återfinns i den teoretiska 
ramen. Hänsyn till reliabiliteten togs i samband med redogörelse av valda teorier samt 
beskrivning av tillvägagångssätt i urvalet av respondenter. 

 
Procedur  
 
Kontakt togs via telefon med en mellanchef inom näringslivet som vid en tidigare 
undersökning rådfrågats. Studiens syfte förklarades och kontaktpersonen bedömde studien 
som intressant. Denne erbjöd sig att själv ställa upp samt att förmedla kontakt till ytterligare 
fyra mellanchefer inom samma koncern. Detta gav ett så kallat bekvämlighetsurval. 
Eventuella konsekvenser av denna typ av urval kan vara ett likartat tanke och arbetssätt vilket 
ger liknade svar hos respondenterna.  
 
Arbetsplatsintervjuer utfördes, det vill säga respondenterna besöktes på respektive arbetsplats 
där intervjuerna genomfördes i ostörd och avskild miljö. Arbetsplatserna var alla belägna i 
Skåne län med spridning på tre städer. Efter att den första intervjun var gjord och utskriven 
analyserades denna och vissa frågeställningar i intervjuguiden modifierandes för att 
intervjuguiden skulle tjäna sitt syfte mer precist. Då frågorna i den första intervjuguiden gav 
svar som innehöll information som för undersökningen inte kändes relevanta blev behovet av 
snävare frågor märkbart. Intervjuguiden byggdes upp kring fyra områden; chefskap, 
arbetsuppgifter, delaktighet och välbefinnande. Varje valt område delades sedan in i mindre 
frågeställningar för att säkra informationshämtningen. Den intervjuguide som användes vid de 
följande intervjuerna återfinns i bilaga 1. 
 
Analys av intervjumaterial gjordes och likheterna i respondenternas svar, som påträffades 
genom upprepade genomläsningar av det transkriberade materialet, delades in under redan 
fastställda rubriker som tjänade som tema i analysen. Citat från respondenternas utsagor 
återfinns i resultatdelen med syfte att exemplifiera och tydliggöra resultaten. 
 
 

 
Resultat 

 
 
Utifrån det insamlade empiriska materialet delas respondenters subjektiva uppfattningar in 
under fem valda rubriker. Dessa områden innefattar fenomen som har inverkan på hur 
individen upplever välbefinnande på arbetsplasten.  
 

• Mellanchefens placering i organisationen. 
• Medvetenheten kring balans och prioritering. 
• Upplevelsen av kontroll i arbetssituationen. 
• Vikten av socialt stöd i arbetssituationen. 
• Möjligheten till självutveckling. 
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Mellanchefens placering i organisationen 
 
Respondenterna visar på en hög tilltro till verksamhetens mål och visioner och har inget 
behov av att ifrågasätta dessa. De ser sig själva som en kanal mellan ledningens krav och den 
operativa personalens uppvisade resultat. Att lägga sig i de övergripande strategier som 
organisationen har var inget som respondenterna känner gagnar dem på något sätt.  
 

”Jag lägger aldrig någon fokusering på att ifrågasätta målen som sådant. Det finns det varken 
utrymme för eller, så att säga jag tror inte jag skulle vara förtjänst utav det för det skulle inte lösa 
någonting. Vägen dit blir inte enklare för att jag ifrågasätter målen så det, det får man bara 
stänga av.” 

 
Det påpekas vid några intervjuer att organisationens personalpolitik är väldigt gynnsam för de 
anställda och att relationer mellan anställda och chefer är högst fungerande. Några 
respondenter uttrycker känslan av stolthet i att vara utvald och även över det förtroende de får 
från organisationen.  
 

”Jag är glad att just jag har fått det förtroende att ytterst svara på att vi ska leverera dem kravmål 
som är satta på oss…” 
 
”…jag har försökt forma det som det (den lokala verksamheten) och fått full ansvarsfrihet för 
det. Så det känns jättebra” 
 

Avancemang inom organisationen är i detta avseende menat att gälla det psykologiska 
kontraktet där befordransmöjligheter är kopplat till lojalitet gentemot organisationen bland 
mellanchefer. Respondenterna hävdar att avancemanget är beroende av deras egen flexibilitet. 
De menar att avancemang är fullt möjligt men då måste de vara beredda på att flytta till andra 
geografiska områden. Då de inte är intresserade av flytt framhåller de den horisontella 
utveckling som en stor del i trivseln på arbetet. Med horisontell utveckling menar 
respondenterna möjligheter till variation i arbetet som leder till vidgning i kompetens.  
 

”Jag är på en nivå där jag tycker det finns väldigt mycket att göra och utvecklas inom det 
arbetet.” 

 
Att chefskapet skulle vara något medvetet val vill de inte påstå. De menar att det är 
tillfälligheter tillsammans med den egna önskan om utveckling som lett fram till var de 
befinner sig idag.  
 

”…allt annat ska stämma runt omkring…man ska satsa lite på sig själv och så…jag menar jag 
hade ju en chef före mig som satt på denna plats va, och hade olika synpunkter naturligtvis själv 
som jag satte inne med, så skulle jag gör och så skulle jag inte vilja göra, ta med sig det som är 
bra och lämna det som är mindre bra va.”  
 
”alltså det är egentligen ingenting man väljer…jag har inte valt att se det som att jag vill bli 
mellanchef utan jag har ju velat syssla med vissa bestämda saker…jag tror att det är en 
utvecklingsprocess. 

 
Medvetenheten kring balans och prioriteringar 
 
Respondenterna uppvisar en medvetenhet kring att skapa en balans i sin arbetssituation. De 
har genom erfarenhet tillförskansat sig förmågan att lokalisera vad som är vikigt i 
arbetsvardagen.   
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”Det är krav från olika håll ju. Dels uppifrån och dels från kunder och dels från medarbetarna ju. 
Det handlar väl om att hela tiden prioritera och få balans i det här…Jag tycker ändå att det är rätt 
så bra balans mellan kraven…rätt så bra balans.”  

 
”…jag säger inte ja till allting…Jobba smartare, vara mer effektiv, göra det du ska göra…” 

 
Respondenterna betonar att balans mellan arbete och fritid är av stor vikt för dem. Vissa 
respondenter drar en tydlig gräns mellan arbete respektive fritid medan somliga ger intrycket 
att gränslösheten förekommer under vissa perioder. Detta upplevs av någon som hanterbart 
och av en annan som att det är en del av vara mellanchef. Det är inget som ifrågasätts utan 
något som accepteras som en del av arbetet.  
 

”Jag har en väldigt bra förmåga som chef att trycka på stoppknappen när jag lämnar kontoret, i 
normalfallet, inte just nu tror jag för just är det så mycket som har med förändringen av hela 
verksamheten att göra…” 
 
”Jag stänger av, pratar inte, tänker inte jobbet…inte så att det påverkar min fritid, nej det får det 
inte göra…Det är inget bra, det blir inte bra någonstans.” 

 
Respondenterna har olika sätt att hantera kravbelastningen och stressen som kan uppstå till 
följd av denna. Samtliga uppfattar sin arbetssituation som stressig och kravfylld emellanåt 
men anser sig till stor del själva ha förmåga att agera proaktivt. Några anser sig ha ansvar för 
den egna stressen och uttrycker vikten av begränsning och prioritering som ett verktyg i att 
skapa balans.  
 

”Jag försöker att kommunicera med mej själv att nu måste du…eehm nu måste du liksom sätta 
ner foten. För att jag vet ju att jag äger ju ansvaret för det själv. Det är bara en själv som kan 
ändra på saker och ting. Omgivningen tvingar en aldrig att gå så långt men oftast är det en själv 
som inte stoppar utan man driver det.” 

 
”…med åren har man lärt sig att hantera den här stressen, förr var jag inte så mycket utåt men 
invärtes stressade va men…jag tror det är viktigt det här att man planerar för morgondagen när 
man har möjlighet till det…då skingrar man bort tankarna på det på ett helt annat sätt va…det 
tog rätt många år innan man lärde sig det riktigt…” 

 
 
Upplevelsen av kontroll i arbetssituationen 
 
Ett samlat intryck av respondenternas svar är att de alla har en vilja att påverka samt en 
önskan om att ha en viss kontroll över sin arbetssituation. De uttrycker viljan att ta och få 
ansvar för sin och andras arbetssituation.  
 

” Jag tycker att dom flesta människor i alla fall på olika sätt tycker om att få sitta en bit fram i 
bussen att få mer kunna påverka i någon form och min personlighet är väl sådan att jag vill 
hellre engagera mig och få vara med och i den mån jag kan få bidra med och påverka med det 
som jag tycker och känner skulle vara rätt eller kunde fungera eller bara vara ett grepp att ta”  

 
Respondenterna upplever betydande handlingsfrihet i sin arbetssituation och känner att de har 
möjlighet till egna initiativ. Enligt respondenterna är organisationskulturen av sådant slag att 
det är tillåtet att göra fel, något som kan leda till nya erfarenheter och utveckling för individen 
och organisationen. Samtliga respondenter upplever att initiativen de tar fångas upp av 
organisationen och de blir ofta till nytta för verksamheten.  
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”…för alla idéer tas om hand oavsett vem de ifrån. Så det finns egentligen ingen anledning för 
någon i chefsled* eller om man inte är chef att säga att man inte kan påverka verksamheten, för 
har man nån idé så tas den jätteväl omhand.”  

 
Samtliga respondenter uppfattas som individer som har en stark tilltro till den egna förmågan i 
att hantera sin egen arbetsbörda samt problem som uppstår i deras arbetssituation. De är 
aktiva i sina val när det kommer till att hantera stressfyllda situationer som uppkommer. 
Kraven sägs vara höga men dock ej övermäktiga. Kraven upplevs inte som hot utan snarare 
som utmaningar vilket ger en ökad motivations och prestationsambition. 
 

”…det är ingen tvekan om att de är väldigt tuffa krav, de är väldigt tuffa krav…jag triggas utav 
det då, att då istället titta efter varje möjlighet för att åstadkomma någonting som kan leda fram 
till att vi klara de målen.” 

 
 
Vikten av socialt stöd i arbetssituationen 
 
Att vara mellanchef uppfattas stundtals som ensamt på grund av frånvaro av kollegor på den 
lokala nivån. Detta uttrycks hos två av respondenterna som menar att ensamheten kommer 
med chefspositionen. 
 

”Man blir ju mer och mer ensam ju, ju högre upp i en organisation man går då. Det kan man 
säg.” 
 
”…man är ju alltid rätt så ensam va, så är det ju bara va…” 

 
  Respondenterna anser sig dock ha bra stöd från ledning och även i de flesta fall från 
medarbetarna på lägre nivå. En respondent avviker i sin uppfattning om detta och menar att 
stöd från underordnad personal inte är märkbart och inte heller nödvändigt. Respondenten 
menar att det kan bero på att han inte har en daglig kontakt med underställd personal vilket 
gör att han inte känner behov av stöd från dessa.  
 
 Även om det inte finns möjlighet till diskussion på lokal nivå lyckas respondenterna få socialt 
stöd från andra i samma position, i andra delar av landet. Att det finns en ledningsgrupp som 
besitter stor erfarenhet upplevs också som en form av stöd för vissa respondenter.  
 

”De som sitter i de ledningsgrupper de har många års erfarenhet…det är ju sunt förnuft som inte 
är så lätt att skaffa sig om man inte ha varit där. De är ju starka gestalter i min vardag, betyder 
jättemycket. Jag är hemskt tacksam för att ha dem runt mig.” 
 

Att ha socialt stöd i det privata livet är också ett sätt för respondnterna att hantera sin 
arbetssituation. En respondent betonar vikten av vänner i sitt liv för att ventilera sina känslor 
kopplade till arbetet. Stödet från vännerna ger en möjlighet att diskutera mer personliga 
känslor som direkt är kopplade till arbetet men som inte känns passande att ta upp med 
kollegor.  
 
*Med ”chefsled” menar respondenten individer som har ledande positioner inom organisationen. 
 
 
 



 14

Möjligheten till självutveckling 
 
Alla respondenter känner en tillfredställelse i sin arbetsroll. De faktorer som ger upphov till 
tillfredställelse skiljer sig åt respondenterna emellan. Det faktum att organisationen fungerar 
optimalt, att medarbetarna är nöjda samt variation i arbetet framträder i respondenternas svar 
på som vad som gör dem nöjda.  
 

”Det som gör mig nöjd är två saker. Det är när vi når de mål som vi trots allt är satta på oss att 
nå. Vi förväntas att lyckas. Men jag….om inte lika glad får jag säga ännu gladare över att ha en 
organisation där personalen känner att de trivs i den miljön där vi har framgång och lyckas 
väl…för då har jag de två världarna jag ansvarar för att lägga sig i samma korg.”  

 
Att utvecklas i arbetet ses som viktigt för respondenterna, det betyder dock inte att det 
vertikala avancemanget är av stor vikt, men att veta att möjligeter till karriärutveckling finns 
har till viss del en motiverande påverkan. 
 

”…i ett sånt här företag är det ju alltid möjligheter till att förändrar  sin arbetssituation.” 
 

 Mellancheferna menar att det är variationen och de möjligheter som positionen innehåller 
som är den stora faktorn till självutveckling.  
 

 
Diskussion 

 
 
Resultat knutet till teorier 
 
Mellanchefens placering i organisationen  
Siegrist (1996) menar att balansen mellan ansträngning och belöning är oerhört vikigt faktor 
för att individer ska känna välbefinnande i sin arbetssituation. Mellancheferna i studien 
känner att deras ansträngningar uppmärksammas och att de får erkännande för detta. Det är en 
balans i förhållandet mellanchef- organisation, båda parter får sina behov fyllda genom 
varandra. Organisationen hålls ihop och får ”jobbet gjort” via mellancheferna. Dessa får i sin 
tur möjligheter till att leda, utvecklas och påverka, faktorer som förverkligar dem som 
individer. 
 
De upplevs alla som individer att vara bestämda och drivande i sin yrkesroll. Mellancheferna i 
studien är resultatinriktade men visar samtidigt ett stort intresse för människor. Dessa två 
faktorer ses som viktiga egenskaper för kunna hantera en mellanchefsposition utifrån 
respondenternas synvinkel. Därmed stämmer inte Franzéns (2004) beskrivning av 
mellanchefen som inte längre är ansvarig för resultat och samordning in på respondenterna i 
just denna undersökning. Respondenterna i studien har till mycket stor del ansvar för att 
resultat nås och ska även samordna den operativa personalen. 
 
Precis som Drakenberg (1997) hävdar har respondenterna som uppgift att verkställa 
ledningens beslut. Då mellanchefens arbetsdag består av många olika och varierande 
arbetsuppgifter krävs det en hög grad av flexibilitet av individen i denna position. Att 
mellanchefens position skulle ses som en kvinnoroll, som Drakenberg påpekar, kan inte 
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styrkas utifrån denna studie då de medverkande i studien var till största del män.     
Mellancheferna visar förmåga till anpassning gentemot nya krav som ställs, kraven ses som 
utmaningar och inte som hot. 
 
Enligt Newell och Dopson (1996) är organisationer beroende av mellanchefernas kreativitet, 
uppfinningsrikedom och lojalitet. I gengäld har det traditionellt sett varit så att mellancheferna 
har kunnat förvänta sig karriärutvecklingsmöjligheter. Idag, menar Newell och Dopson  att 
organisationer inte längre kan eller vill erbjuda detta. I vår studie visar det sig att dessa 
utsikter till avancemang inom organisationen finns, men då detta innebär flytt till annan ort  
känns det inte aktuellt för någon av respondenterna. Vetskapen om att möjligheter till 
avancemang finns fungerar i vissa fall som motivationsfaktor. Mellancheferna i studien 
uttrycker lojalitet och tilltro till den egna organisationen och det står klart att de känner en 
stolthet i att tillhöra denna. Precis som Edlund (i Drakenberg 1997) hävdar så grundar sig 
respondenternas lojalitet i den egna uppfattningen av möjligheter till utveckling och 
kompetensbreddning.   
 
Medvetenheten kring balans och prioriteringar  
Balansen mellan fritid och arbete blir stundtals rubbad men inte i den utsträckning att det 
inskränker på den tiden som behövs för återhämtning. Vissa respondenter drar en tydlig gräns 
mellan arbete och fritid och detta kan jämföras med Edlunds (i Drakenberg 1997) kategori 
”gränsdragarna”. Individer i denna kategori är angelägna att utföra sitt arbete endast på 
arbetsplatsen och är inte benägna att låta arbetet inkräkta på fritiden. De kan dock tänka sig att 
arbeta övertid i viss omfattning, men då ska denna planeras i förväg. En av respondenterna 
som tillhör denna grupp menade att det är i pendlingstiden mellan arbetet och hemmet som 
gränsen dras. Det finns även respondenter i kategorierna ”gränsöverskridare” och ”gränslösa”. 
Dessa respondenter uttrycker att flytande gränser ibland är nödvändiga när arbetet kräver, 
detta upplevs som en del av yrkesrollen. 
 
Upplevelsen av kontroll arbetssituationen 
I studien framgår det att mellancheferna upplever kontroll över sin arbetssituation i den 
utsträckning som de önskar. Kraven anses höga men inte oövervinnliga. Denna kombination 
av önskad kontroll i samband med hanterbara krav ger en aktiv arbetssituation som beskrivs i 
Theorell och Karaseks krav-kontrollmodell. Mellancheferna utför till största del sina 
arbetsuppgifter på sin arbetsplats men de nämner att vid tillfälliga arbetsanhopningar som till 
exempel vid organisationsförändringar ökar pressen och därmed också benägenhet att ta med 
sig arbetet hem eller arbeta övertid. Precis som Rostila (2004) hävdar nyttjas den höga 
kontrollmöjligheten bland våra respondenter på ett negativt sätt. Kontrollmöjligheten i detta 
fall innebär att individen själv styr över arbetets upplägg. Det sker dock i begränsad 
omfattning och påverkar ej deras välbefinnande eller hälsa som Theorell (2003) menar kan 
ske när tiden för återhämtning reduceras eller uteblir.  
 
Samtliga mellanchefer i vår studie uppvisar hög KASAM. De uttrycker förståelse inför sina 
arbetsuppgifter och ser dessa som meningsfulla, utvecklande och intressanta. De ger intrycket 
av att känna till betydelsen deras arbete har för organisationen som helhet och de anser sig 
besitta förmågan och resurser att hantera sin arbetssituation och de problem som kan uppstå i 
det dagliga arbetet.  
 
Handlingsfrihet till egna initiativ tillåts i hög grad och mellancheferna känner att dessa 
initiativ tas väl emot av organisationen. Organisationens övergripande mål ifrågasätts ej av 
mellancheferna eftersom de är medvetna om att detta skulle vara fruktlöst. Deras uppgift är att 
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förmedla målen och få den operativa personalen att samverka för att nå dessa. Mellancheferna 
anser sig ha stor handlingsfrihet i frågan om hur arbetet med måluppfyllelse i samarbete med 
den operativa personalen ska organiseras. Angelöw (2002) menar att denna typ av delaktighet 
som handlingsfriheten innebär är vikig för välbefinnandet på arbetsplatsen.  
 
Theorell (2004) betonar vikten av kontroll i arbetssituationen för att kunna hantera den stress 
som ibland uppstår. I studien upplevs mellancheferna som individer med stark tro till den 
egna förmågan att hantera händelser i arbetssituationen. Detta kan bero på en stark internal 
locus of control i samband med förtroende och stöd från omgivningen.  De som alla andra 
utsätts för stress emellanåt men har utvecklat olika copingstrategier för att hantera detta. De 
gör aktiva val för att reducera känslan av stress, till exempel ringer någon en vän, en annan 
talar med sin närmsta chef eller planerar det som går att planera i förväg.  
 
Vikten av socialt stöd i arbetssituationen  
Olofsson (2001) menar att socialt stöd från omgivning har stor betydelse för individens 
hantering av stress som kan uppstå i arbetssituation. Olofsson hävdar att stöd från 
arbetskolleger och ledning men även stöd från vänner och andra personer i privatlivet kan 
vara till stor hjälp när kraven som ställs upplevs som övermäktiga. Mellancheferna i studien 
anser sig ha ett bra stöd från ledning och trots att de ibland känner sig ensamma i sin position 
menar de att det alltid fanns någon att vända sig till. Finns det inte någon i en liknande 
position i närheten så finns möjlighet att ta kontakt med mellanchefer i andra delar av landet. 
De upplever det känslomässiga stödet som Olofsson beskriver som betydelsefull i hantering 
av de krav som uppstår. Ledningsgruppen uppfattas besitta stor kunskap och erfarenhet och 
upplevs som ett oerhört stort stöd av vissa mellanchefer. De flesta mellanchefer upplever att 
de känner stöd från medarbetarna, dock menar en respondent att stödet från dessa inte är 
vanligt förekommande och inget som respondenten egentligen saknar eller känner behov av i 
sin position. En av mellancheferna betonar vikten av vänner i privatlivet och menar att 
personliga saker som inte kan diskuteras med arbetskolleger eller chef, kan ventileras med 
vännerna och genom detta få ett stöd i vardagen. Uppföljningar görs kontinuerligt och detta 
uppfattas av samtliga respondenter som en bra form av feedback på det arbete som utförts 
som enligt Olofsson innebär en form av värderande stöd. 
 
Möjligheten till självutveckling 
I Maslows (1998) motivationsteori ses självförverkligande som det högsta behovet och 
betyder att människan strävar efter att nå sin yttersta potential. Mellancheferna i studien har 
den sortens arbete som Agervold (2001) beskriver som det goda arbetet. Arbetet innebär 
varierande och intressanta arbetsuppgifter. Mellancheferna menar att det finns möjligheter till 
avancemang inom organisationen men framhåller den horisontella utvecklingen i syftet att 
förverkliga sig själva.  Det är alltså inte det vertikala avancemanget som är av vikt för 
respondenterna i studien utan möjligheter till horisontell utveckling, det vill säga 
kompetensutveckling i nuvarande ansvarsområde eller nya arbetsuppgifter på 
mellanchefsnivå.  
 
 
 

Slutsats 
 

De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen om att mellanchefernas pressade arbetsvardag 
skulle bidra till att minska deras välbefinnande överensstämmer inte med resultaten i 
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föreliggande studie. I undersökningen pekar resultaten snarare i motsatt riktning, 
mellancheferna mår bra i sina positioner. De har självförtroende och självtillit, de känner en 
stolthet att vara utvalda att leda andra och de får lika mycket tillbaka som de ger till 
organisationen. En annan bidragande faktor som är påtaglig i intervjuerna är den rådande 
organisationskulturen. Intervjupersonerna vittnar om en kultur där det är tillåtet att prova nya 
idéer och där utrymme för misstag finns. Respondenterna upplever en human och generös 
personalpolitik där personalens välbefinnande ges stort utrymme. Samtliga uttrycker en känsla 
av tillfredställelse. De uppvisar också engagemang, lojalitet och förtroende gentemot 
organisationen och dess mål och visioner. Arbetsvillkoren betraktas till mycket stor del vara 
goda. Genom analys av intervjumaterialet är det vår uppfattning att Malmström och Nihléns 
(2002 s. 35) definition av välbefinnande en under stora delar av vardagen närvarande känsla 
av livskvalitet, glädje och entusiasm kan appliceras på våra respondenter.  
 
Mellancheferna upplever att de är i hög grad delaktiga i det som sker i organisationen samt att 
de har möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. Angelöw (2002) menar att 
delaktighet har stor betydelse för individens känsla av välbefinnande och trivseln på 
arbetsplatsen. Höga krav ställs på dessa individer men samtidigt så upplever mellancheferna 
att de har den kontroll och det stöd som behövs för att hantera kraven (Theorell, T. 2003). 
Mellanchefernas ansträngningar samt de initiativ som tas uppmärksammas av ledningen. 
Uppmärksamhet och erkännandet ger en form av belöning som har en positiv effekt på 
individens välbefinnande (Siegrist, J.1996). Förståelse finns för vikten av det arbete som 
utförs och även för hur det påverkar organisationen i stort. Arbetssituation kan ibland vara 
stressande men upplevs ändå som något som går att hantera. Mellancheferna känner att det 
arbete de utför är meningsfullt, både för deras personliga utveckling och för organisationen 
(Antonovsky, A 1991).  
 
Franzén (2004) menar att mellanchefer bör inneha egenskaper som kommunikativ förmåga, 
kunna kombinera anpassnings- och förhandlingsförmåga med autonomi samt vara drivande 
och ha integritet för att fungera optimalt i sin yrkesroll. Mellancheferna i undersökningen ger 
uttryck att besitta dessa egenskaper och det upplevs som att de har framgång i sin position. Av 
studien att döma uppfattas det som att mellancheferna är av stort värde för att få till stånd en 
väl fungerande organisation. Det vilar ett ansvar på dessa att förena lednings krav med den 
operativa personalens arbetsinsatser. Krav och arbetsinsatser ska sammanfalla för 
organisationens överlevnad och det är mellancheferna i undersökningen väl medvetna om.  
 
Att mellanchefspositionen är mångfasetterad med stundtals höga krav kan genom denna 
studie styrkas, det kan däremot inte styrkas att detta automatisk skulle ge ett minskat 
välbefinnande för inblandade individer. Utifrån vår studie framgår det att mellanchefen i den 
specifika organisationen övervägande mår mycket bra i sin situation och känner sig högst 
tillfredställd med sitt arbete. 
 
Metodkritik 
 
Valet av respondenter utgjordes av ett bekvämlighetsurval. I detta fall valdes deltagarna i 
studien ut av kontaktpersonen inom organisationen. Detta kan ge förklaringar till likheterna i 
svaren då urvalet kan tillhöra en grupp individer med homogent tanke- och arbetssätt. 
Respondenterna tillhörde alla positionen mellanchef, dock på olika nivåer inom 
organisationen och detta kan också ha påverkat deras svar på somliga frågor.  
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Det är lätt som oerfaren forskare att ställa ledande frågor, feltolka svar samt dra förhastade 
slutsatser. Egna förutfattade meningar och fördomar kan även ha inverkan på hur man tolkar 
respondentens svar. Att ställa ledande frågor kan innebära att respondenten känner sig 
tvingade att ge ett förväntat svar för att göra forskaren nöjd, vilket kan leda till missvisande 
resultat i undersökningen. 
 
Undersökningen ger ingen extern validitet, det vill säga att den inte är generaliserbar på grund 
av val av respondenter som alla arbetar inom samma organisation samt att antalet 
respondenter inte heller kan ge en helhetsbild av det undersökta fenomenet. Om valet av 
respondenter hade utgått från olika organisationer samt att antalet varit större, så finns 
möjligheten att resultatet sett annorlunda ut och detta skulle kunna göra undersökningen 
generaliserbar, då inom den privata sektorn. Undersökningens inre validitet styrks av 
liknande, ibland identiska svar hos respondenterna. Reliabiliteten i undersökningen kan inte 
garanteras då den grundas på individers subjektiva upplevelser. Subjektiva upplevelser kan 
förändras under påverkan av inre och yttre faktorer, som till exempel individers 
sinnestämning eller förändringar i arbetssituationen.  

 
 
Förslag till framtida forskning 
 
Då denna studie inriktar sig på mellanchefers välbefinnande inom det privata näringslivet kan 
det vara intressant att göra en jämförelse av fenomenet mellan offentlig och privat sektor. 
Mellanchefspositionen i den offentliga sektorn har ytterligare faktorer att ta hänsyn till när det 
gäller det dagliga arbetet, som exempelvis politiskt fattade beslut. Detta kan leda till en känsla 
av att möjligheter att påverka den egna arbetssituationen minskar. En jämförande studie 
mellan två eller flera organisationer skulle kunna ge ett större underlag för vad som skapar 
välbefinnande för mellanchefen i dennes arbetssituation.  
 
Deltagarna i vår studie var till största delen män och då mellanchefspositionen i den offentliga 
sektorn ofta innehas av en kvinna hade det varit intressant att undersöka fenomenet ur ett 
genusperspektiv. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide 

 
Chefskap 
Eget val  
- Hur skulle du beskriva din position i organisationen? 
- Hur länge har du innehaft denna position? 
- Varför har du valt denna typ av chefskap? 
 
Arbetsuppgifter 
Förväntning respektive utfall  
- Stämmer dina förväntningar av chefspositionen med de förväntningar du hade innan? 
Kravsituationen  
- Hur Upplever du kraven i din arbetssituation? 
- Hur upplever du dina möjligheter till att hantera dessa krav? 
Avancemang  
- Känner du att det finns möjlighet till avancemang inom organisationen?  
- Hur påverkar dessa möjligheterna dig? 
 
Delaktighet  
- På vilka/vilket sätt känner du att du kan påverka det som sker i organisationen? 
- Hur upplever du dina möjligheter till egna initiativ i arbetet? 
- Känner du att dina synpunkter och initiativ tas till vara? 
Intressanta och utvecklande arbetsuppgifter  
- Hur upplever du dina arbetsuppgifter? 
- Vad är det som gör att du känner engagemang i dina arbetsuppgifter? 
Förståelse  
- Har du någon uppfattning om hur dina ansträngningar påverkar organisationen? 
 
Välbefinnande 
Arbetstillfredsställelse  
- Kan du beskriva vad det är i ditt arbete som gör dig nöjd? 
Stress  
- Hur bedömer du din arbetsvardag i förhållandet till begreppet stress?  
Stöd  
- Hur upplever du stödet från medarbetare och ledning? 
– Hur upplever du feedback från överordnad vid t.ex. nådda/ej nådda resultat? 
Balans mellan arbete/fritid  
- Hur mycket får fritiden anpassas till arbetet? 
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