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Inledning  

Mellanchefens roll hamnar alltid i kläm på grund av att den ständigt pressas av att följa 

och genomföra ledningens beslut uppifrån samtidigt ska mellanchefen jobba för att 

medarbetarna ska ha det bra och trivas på arbetet. Dessutom behövs en balans mellan 

ekonomi, budget och avdelningens resultat. För att klara av de krav som ställs på en 

mellanchef måste organisationer erbjuda stöd och stödfunktioner. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge en ökad förståelse för hur stöd och stödfunktioner 

fungerar, samt hur de underlättar i en mellanchefs arbete. Vi har också i avslutningen 

valt att ge rekommendationer om hur organisationer kan arbeta med stöd och 

stödfunktioner. 

 

Metod 

Studien har genomförts genom en fallstudie inom Kalmar kommun. Den har haft 

utgångspunkt i mellanchefens roll och den synen som människor i den rollen har 

gentemot stöd och stödfunktioner och hur de hjälper dem. Utgångspunkten har varit en 

induktiv ansats och forskningsstrategin kvalitativ. Datainsamlingen har genomförts med 

hjälp av kvalitativa intervjuer.  
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Resultat 

Resultatet har lett till en förståelse för hur nödvändigt stöd och stödfunktioner är i en 

mellanchefs arbete. Stöd och stödfunktioner ska hjälpa mellanchefen i dess arbete. 

Genom antingen personliga interaktioner eller utsatta funktioner avlasta, få 

rådgivningar, få konkreta lösningar, dela erfarenheter eller bara finnas där för 

mellanchefen. Stödfunktioner är för en mellanchef en funktion att ta hjälp av i arbetet 

vid frågor, problem och utmaningar. Stöd fyller för en mellanchef ett mänskligt behov 

av social drivkraft och utveckling. 

 

Nyckelord: Stöd, stödfunktioner och mellanchefer. 
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Abstract 

Introduction 

The role of the middle managers always ends up trapped between the pressure of 

implementing decisions from the top and at the same time manage the employees and 

making sure that they are happy and comfortable in their work situation. Meanwhile 

middle managers have to manage the economy, budgets, and making sure that their 

department gets results. To meet these demanding requirements, organisations most 

offer support and support functions. 

Purpose 

The purpose of this thesis is to provide an improved understanding of support and 

support functions, and how they facilitate a middle management job. We have chosen to 

end with some recommendations on how organisations can work with support and 

support functions. 

Method 

The study was conducted using a case study in the municipality of Kalmar. It has been 

based on the manager's role and the perception that people in this role has towards what 

support and support functions are available for them. The starting point has been 

inductive, and qualitative research strategy has been used. Data collection has been 

carried out through qualitative interviews. 

Result 

The results have led to an understanding of how necessary support and support 

functions are in a middle management job. Support and support functions features to 

help middle managers in their work. By either personal interactions or vulnerable 

functions relieve, get advice, find concrete solutions, share experiences or just be there 

for the middle manager. Support functions are for a middle manager functions to help in 

the work of the issues, problems and challenges. Support fills a human need for social 

driving force and development for a middle manager. 

 

Keywords: Support, support functions and middle management.  
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1. Inledning 

 

I följande kapitel redogör vi för chefen och mellanchefens arbetsroll i organisationen 

samt diskuterar stödfunktioner utifrån mellanchefens komplexa roll. Bakgrund och 

diskussion mynnar sedan ut i vår frågeställning och syftet med studien. 

 

1.1 Förförståelse 

I följande studie vill vi att läsaren ska ha en förförståelse av våra definitioner till 

följande nyckelbegrepp för att förstå hur de skiljer sig åt.  

 

Stödfunktion 

Stödfunktion är en konkret utsatt funktion som är till för att ge stöd i arbetet. Den är 

specifikt utvald för att ge hjälp inom specifika områden och rollen kan vara tillsatt av en 

människa eller någon typ av verktyg eller system. 

Stöd 

Stöd är något som uppstår då människor interagerar med andra människor. Det ingår 

inte i deras roll att ge stöd men på grund av relationer som uppstår skapas stödet ändå. 

Stödet uppstår av att en människa behöver hjälp i någon aspekt där någon med 

erfarenhet ger stöd eller ställer upp genom att lyssna och agera bollplank. 

 

1.2 Bakgrund 

Chefsrollen ses som en position av makt inom en organisation och genom denna roll 

kommer uppdrag som ger befogenheter och ansvar (Ekstedt, 2008). Chefen har ett 

uppdrag som ska utföras och det ska göras inom de ramar som är satta inom 

organisationen. Chefskapet är kopplat till att förverkliga strategier och förändringar, 

formulera visioner samt skapa en övergripande identitet för organisationen 

(Svenningsson & Alvesson, 2010). Chefen företräder organisationen både internt och 

externt och ansvarar för att anpassa verksamheten när förutsättningarna förändras 

(Carlsson & Nilsson, 1999). Att kommunicera förväntningar ut i organisationen ses som 

ett av de viktigaste verktygen en chef ska använda sig av för att kunna leda och stödja 
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sina mellanchefer som vidare stödjer medarbetarna i organisationen (Skärvik 2011). 

Franzén (2004) talar om att chefens roll är tydlig och klar, meningen är att chefen ska 

klargöra uppgifter för underställda och genom dem nå resultat. Vidare pratar han om att 

när en individ befinner sig på en mittennivå i en organisation och har rollen som 

mellanchef blir rollen mer och mer otydlig vilket skapar en komplexitet i uppgifterna. 

Franzén (2004:102) poängterar att ”Mellanchefen är skoningslöst tilltryckt från alla 

håll, ett offer för omgivningens många oförenliga förväntningar: ledningens 

önsketänkande, medarbetarnas motstånd, kundernas och medborgarnas krav och 

ekonomins begränsningar.” 

 

Rollen som mellanchef medför en mer jämlik relation med sina medarbetare gentemot 

den högre ledningen. I denna relation får mellanchefen en mer sårbar roll då man 

kommer närmre sina medarbetare samtidigt som makt ska utövas. Att som mellanchef 

känna sina medarbetare och vara medveten om den arbetsgrupp man leder är nyckeln 

till att kunna leda verksamheten. Att även känna till sina personliga egenskaper och sina 

behov är viktigt för att kunna påverka sin omgivning (Lindgren, 2007). Mellanchefen 

har stora förväntningar på sig från både ledning och medarbetare vilket genererar stora 

krav på individen (Idmark-Andersson, 2009). 

 

En mellanchefs intressen och frågor sammanfaller beroende på en organisations storlek 

med olika nivåer av ledning, underställda eller medarbetare (Franzén, 2004). Rollen 

som mellanchef kräver ett stort kontaktnät både uppåt, neråt samt sidled i 

organisationen men även internt och externt. Genom att ha ett brett kontaktnät krävs det 

att man som mellanchef hittar sin egen balans med hjälp av en egen profil och en egen 

linje i arbetet. Rollen kräver olika typer av egenskaper; bra förmåga till kommunikation, 

anpassning, förhandling, kompromisser och smidighet och samtidigt ska dessa gå hand i 

hand med att vara självständig, ha drivkraft och integritet. I rollen som mellanchef är 

man en del av företagets ledning vilket innebär ansvar för personal och medarbetare 

samtidigt som man är formad av olika värderingar som finns inom organisationen. I 

rollen som mellanchef har man större utrymme till att tolka visioner och mål men vid 

större förändringar måste beslut accepteras i samklang med hela organisationen 

(Franzén, 2004).  
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Enligt Franzén (2004) måste en mellanchef ofta förlita sig på information som kommer 

från andra då man i rollen står längre ifrån de direkta kontakterna. Genom möten med 

högre chefer om uppföljning och utveckling av arbetet håller man sig informerad och 

uppdaterad vilket innebär bättre planering och kontroll för mellanchefen. Möten hjälper 

också till med strukturering av tid samt skapar en dialog mellan chef och mellanchef där 

öppna frågor gärna diskuteras. Mötena ska anpassas efter verksamheten men det 

viktigaste är att de sker regelbundet för att på så sätt behålla en bra relation i 

organisationen (Franzén, 2004). Som tidigare nämnt ska man som mellanchef 

kommunicera uppåt, neråt och horisontellt inom organisationen och det sker genom 

ledningsgrupper, uppföljning och utvecklingssamtal och spontan kontakt. Att utnyttja 

alla tillfällen av kommunikation bidrar till att man som mellanchef blir starkare och mer 

erfaren. 

 

Rollen som mellanchef präglas av stress då man ofta ska ta beslut som rör hela 

verksamheten. Stress kan i sin tur leda till att det kan bli en avsaknad av strategiskt 

tänkande och strategiska perspektiv i vardagen (Lindgren 2007). Att man som 

mellanchef klarar av sitt arbete skapar ett välbefinnande, inte bara i arbetet utan även i 

privatlivet (Idmark-Andersson, 2009). Välbefinnande uppstår genom att man som 

mellanchef kan hantera dagliga situationer och få stöd i sina arbetsuppgifter. Stödet kan 

ges av olika personer och funktioner, vilket är speciellt viktig i rollen mellanchef. 

Mellanchefer kan ha tillgång till olika stödfunktioner i sitt arbete bland annat genom 

ledarskapsutbildningar, mentorer eller coacher. Det stöd som erbjuds från specifika 

funktioner ska ha en bakomliggande agenda vad gäller mål, innehåll och ge bra 

förutsättningar för att leda till ett slutgiltigt resultat (Idmark-Andersson, 2009). Ekstedt 

(2008) påpekar att högre ledningar i organisationer behöver lägga mer intresse i att se 

till att deras underställda chefer utvecklas och trivs. Franzén (2004:78) understryker 

detta genom att påpeka att ”Ökad komplexitet i verksamheten, färre chefer och 

bortrationaliserade stödfunktioner har gjort situationen än svårare, och kraven på allt 

större snabbhet och öppenhet underlättar inte heller.” 
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Stödfunktioner skall bistå som hjälp till att se nya infallsvinklar och möjligheter i 

arbetet. De skall finnas till för att klarlägga alternativ vid beslut, dessutom kunna visa 

och hjälpa till att förstå konsekvenser av olika handlingar. Allt fler yrkeskategorier 

behöver stödfunktioner i sina roller främst inom chefskap, pedagogik, kommunikation 

och relationer (Ekstedt, 2008). 

 

Något som på ett effektivt sätt kan ge stöd och förbättra prestationer, skapa kreativitet 

och lösningar till problem i arbetet är gruppkonstellationer som leder till socialt stöd 

(Nilsson, 2009). Grupper skapar tillfredsställelse för individer då människor vill bli 

bekräftade och känna gemenskap. Det behöver skapas en balans mellan uppgifter och 

relationer i grupper för att få ut så mycket som möjligt i arbetet. Inom grupper värderar 

individer sin självkänsla högt och den skapas genom interaktion med andra i gruppen 

och tillsammans bildar man en social identitet. Grupper är en viktig aspekt som måste 

finnas på arbetsplatser för att människor ska trivas och känna tillhörighet både 

individuellt och organisatoriskt (Nilsson, 2009). 

 

Om stöd och stödfunktioner inte är tillräckligt för en mellanchef, genererar detta till 

sämre möjligheter att prestera på arbetet (Ekstedt, 2008). 
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1.3  Problemdiskussion 

Kalmar kommun skickade under vintern 2012 ut enkäter till sina medarbetare och 

chefer för att undersöka och bedöma den psykosociala arbetsmiljön i kommunen samt 

medarbetarnas och chefernas trivselnivå. I enkäten förekom även specialanpassade 

frågor som föll inom chefsområdet och enbart besvarades av de med chefsposition. Vi 

fann ett intresse i att ett antal av de chefer som svarade på enkäten visade på låg grad av 

tillfredsställelse i det stöd som erbjöds vid enkätens genomförande. På grund av detta 

ville vi gå djupare in i fenomenet och undersöka varför missnöjet om stöd fanns bland 

deltagarna. 

 

Som nämnt i bakgrunden ställs stora krav på mellanchefer då de befinner sig i en 

position som både kräver engagemang, ansvar och tillit. Krav ställs från den högre 

ledningen samt medarbetarna och det kräver god kommunikation och samordning. 

Genom de höga krav som ställs på en mellanchef behövs stöd och stödfunktioner i 

arbetet för att bistå med hjälp och utveckling. Då man inte har tillräckligt med stöd i 

arbetet påverkar de individens välbefinnande och dess möjlighet till hantering av olika 

arbetssituationer. Vi upptäckte att det fanns många teorier om hur mellanchefer ska 

leda, motivera och stödja sina medarbetare men att det fanns för lite teorier om hjälp 

och stöd som riktas direkt till mellanchefen. På grund av detta ansåg vi att 

mellanchefens roll och dess stöd är en inriktning som behöver uppmärksammas och 

undersökas. 

 

Kalmar Kommun beskriver i sitt personalprogram på sin hemsida hur de arbetar 

effektivt för att på bästa sätt stödja och utveckla sina chefer i sitt arbete. De erbjuder 

olika utvecklingsprogram inom ledarskap, arbetsmiljö och arbetsrätt för att skapa bra 

förutsättningar och utveckla kunniga chefer (kalmar.se/personalprogram). Genom att 

Kalmar kommun framställer hur viktigt det är att ge stöd och utveckla sina chefer med 

hjälp av olika utvecklingsprogram, reflekterade vi över varför cheferna inte är 

tillfredsställda med det stöd som erbjuds. Vi undrade om de inte får det stöd som behövs 

trots att kommun påstås sig arbeta med det. Ämnet blev då ännu mer intressant och vi 

började fundera över vilket stöd som verkligen ges och vilka funktioner som finns 

tillgängliga för mellanchefer samt vilka de är i behov av. 
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Som vi tidigare har nämnt i nyckelbegreppen finns det en skillnad mellan stöd och 

stödfunktioner. Båda ska genom hjälp och utveckling ge stöd men skillnaden mellan 

dem två är vart i organisationen de kommer ifrån (Franzén, 2004). Vi har i bakgrunden 

tagit upp att mellanchefens stöd kan komma från olika håll i organisationen, uppifrån, 

nerifrån samt horisontellt. Genom de stora kontaktnät som uppstår inom organisationen 

kan det vara viktigt att, som Franzén (2004) påpekar, lära känna sig själv och anpassa 

sig till de egenskaper som en mellanchefs roll kräver. För att klara av att hantera rollen 

som mellanchef funderade vi på hur de egenskaper som Franzén tar upp kan anammas 

och utvecklas och om det finns andra faktorer som kan tillämpas för att klara av rollen 

som mellanchef? Anledningen är att teorierna påstår att det redan finns tydliga riktlinjer 

som ledningen har tagit fram för mellanchefen att följa. Vi undrar om det verkligen 

fanns tydliga regler för rollen som mellanchef att följa och om bra stöd erbjuds i arbetet 

för att på bästa sätt kunna arbeta med de direktiv som ges. 

 

Teorierna har påvisat hur komplex en mellanchefs roll är och därför anser vi ämnet vara 

värt att studera. Dessutom anser vi att stöd och stödfunktioners inriktning till 

mellanchefens roll generellt inte är ett teoretiskt uppmärksammat ämne vilket gör detta 

till en befogad studie. 

 

Utifrån ovanstående diskussion har vi kommit fram till en problemformulering. 

 

1.4 Problemformulering 

 

Vilken betydelse har stöd och stödfunktioner och hur fungerar de i en mellanchefs 

arbete? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge en ökad förståelse för hur stöd och stödfunktioner 

fungerar, samt hur de underlättar i en mellanchefs arbete. Studiens syftar dessutom till 

att den avslutningsvis ska leda fram till rekommendationer om hur organisationer kan 

arbeta med stöd och stödfunktioner. 
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2 Metod 

 

I följande kapitel redogör vi för de val av ansatser och metoder som vi utgått från i 

följande studie. Vi förklara och diskuterar induktiv ansats samt kvalitativ strategi, sedan 

fortsätter diskussionen i kvalitativa intervjuer och valet av fallföretag. Slutligen tar vi 

upp forskningsetik och källkritik. 

 

2.1  Analysnivå 

Enligt Bryman och Bell (2005) kan forskningen beskrivas genom fyra olika nivåer: 

Individer, Grupper, Organisationer och Samhällen. På individnivå behandlas 

undersökningar som fokuserar på speciella kategorier, exempelvis chefer och anställda. 

På gruppnivån genomförs studier som fokuserar på speciella grupperingar och på nivån 

organisationer sker undersökningar som är inriktade på företag och där fokus ligger på 

att analysera arbetsplatser. Den sista inriktningen, samhällsnivå lägger fokus på bland 

annat politiska och sociala kontexter där företag är etablerade. Det är inte ovanligt att 

kombinera de olika analysnivåerna men det kan finnas svårigheter med att kombinera 

data från de olika nivåerna då det kan bli svårt att göra en bra analys. Enligt Rousseau 

(1985) är analysnivån den enhet där data är given genom en hypotesprövning eller 

genom en statistisk analys. Vid kombination av olika analysnivåer undviker man 

feltolkningar genom att lägga fram de problem som förknippas med användning av data 

på en viss nivå för att företräda något på en annan nivå. Förlopp som exempelvis sker 

inom organisatorisk och individuellt lärande kan uppfattas olika på skilda nivåer. 

Grundar exempelvis en forskare sin slutsats om organisationslärande på urval av data 

från enbart individer, finns det risk för att man hamnar inom fel nivå då organisationer i 

sig inte har något lärande beteende (Rousseau, 1985). 

 

Vårt val av nivå 

Valet av nivå har hamnat på individnivå på grund av vår forskningsfrågas utformning. 

Individnivån stödjer sig i den vinkling och roll vi valt att fokusera på vilket är 

mellanchefens syn på dess egen situation. Vi har fått ta del av undersökningar och de 

verktyg och riktlinjer som finns i arbetet inom Kalmar Kommun och genom det sett till 

attityder och beteenden kring vårt ämne. 
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2.2 Forskningsansats 

För att ta fram och producera kunskap om organisationer och samhället finns det tre 

olika vägar att gå. Det ena sättet kallas för deduktion och beskrivs som bevisföringens 

väg och den andra för induktion och beskrivs som upptäcktens väg. Genom deduktion 

och induktion kan vi dra vetenskapliga slutsatser som ligger till grund för den kunskap 

vi vill ta fram (Holmberg, 1987). Det tredje sättet kallas för abduktion och är en 

blandning av de två förstnämnda ansatserna (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

2.2.1 Deduktiv ansats 
Deduktiv ansats handlar om att förstå förhållandet mellan teori och praktik och utifrån 

den teori man baserar undersökningen på skapas hypoteser som används vid den 

empiriska undersökningen (Bryman & Bell, 2005). Deduktion är det mest använda 

sättet att utveckla teorier på och används när man utifrån generella principer drar 

slutsatser om speciellt enskilda händelser. Det innebär att man genom sammanhängande 

påståenden förklarar nya hypoteser (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Deduktiv 

metod handlar om att man i forskningen är mer styrd av ett eller fler olika teoretiska 

perspektiv. Det innebär att det teoretiska perspektivet ger inriktning åt den 

undersökning som ska genomföras och för vilka frågor som ska ställas (Larsson, 2005). 

2.2.2 Induktiv ansats 
Enligt Olsson och Sörensen (2007) handlar induktion om att arbetet baseras på ett 

verkligt fall. Den information som tas fram sammanförs till allmänna principer och 

mynnar sedan ut i en teori. Induktion handlar om att en händelse ansluter sig till en 

speciell princip eller en lag och utgår från empirin för att ansluta sig till kunskap om den 

teori som valts. Induktiv ansats är vanligt förekommande vid undersökningar och vid 

olika fallstudier där forskaren får fram upplysningar som efter upprepningar leder fram 

till en teori (Holmberg, 1987). Genom att utgå från ett induktivt angreppssätt utgår 

forskaren från insamlad data vilket innebär att den inte binder upp sig på någon teori 

utan teorin grundas sedan på resultatet (Bryman & Bell, 2005). Detta medför att 

resultatet kan mynna ut i något helt annat än vad som var tänkt vid studiens början, 

vilket både kan vara positivt och negativt. 
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De svagheter som följer med den induktiva ansatsen är att fokus ofta bara läggs på ett 

enda antagande, vilket innebär att det finns risk för att man ser detta antagande som den 

enda möjliga. Arbetar forskaren därför med flera objekt samtidigt är den induktiva 

ansatsen svårare att använda då man gärna vill se ett antagande till teorin. Den induktiva 

ansatsen uttrycker sig i stället bäst vid enkla och väl genomtänkta lösningar (Elgmork, 

1985). 

2.2.3 Abduktiv ansats 
Abduktiv ansats “utgår från, och återvänder till, men förutsätter ett “lyft” över empirin 

för att uppnå kunskap om djupstrukturer” (Alvesson & Sköldberg, 2008:159). 

Abduktion är en blandning av induktion och deduktion men grundar sig i empiri med 

skillnaden att abduktion inte reducerar empirisk data. Ansatsen brukar användas vid 

undersökningar av enskilda fall och samtidigt som utvecklingen av empiri sker i 

processen, justeras även teorin. Abduktion tar hänsyn till den förståelse som uppstår 

både innan och under processen och används vanligen för att ställa diagnoser inom 

medicin och tekniska system. 

 

Val av ansats 

Hos Kalmar kommun såg vi ett problem som fanns inom organisationen utifrån en 

enkätundersökning som tidigare hade genomförts bland personal och chefer. Genom att 

ha sett till ett verkligt fall har det legat till grund för vår forskning. Materialet har sedan 

mynnat ut i en analys och slutsats med hjälp av teoretisk koppling. Genom att 

konsekvent utgå från vad som framkommit empiriskt och sedan koppla det till olika 

teorier faller vi inom en induktiv ansats. Vi har djupare kunnat gå in i vårt funna 

problem med hjälp av en fallstudie och dessutom kunnat se samband i data som vi 

samlat in. Utifrån data som samlats in har vi haft möjlighet till att dra 

organisationsbundna slutsatser men även till viss del dra slutsatser som vi anser kan tas 

tillvara på av andra intressenter i liknande situationer.  Induktiv ansats används ofta vid 

enkla problem och lösningar och i fallet med Kalmar kommun har vi studerat ett 

problem där enklare och konkreta lösningar framkommit. 
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2.3 Forskningsstrategi 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det olika vägar att gå vid val av forskningsstrategi 

och mest förekommande är valet mellan kvalitativ och kvantitativ strategi. 

2.3.1 Kvantitativ strategi 
Kvantitativ strategi handlar om insamling av numerisk data och innefattar förhållandet 

mellan teori och praktisk forskning där fokus ligger på prövning av teorier. Denna typ 

av strategi skapar en uppfattning om verkligheten och vill skapa en objektiv verklighet 

(Bryman & Bell, 2005). 

2.3.2 Kvalitativ strategi 
Kvalitativ forskning byggs upp genom observationer, intervjuer eller att texter 

analyseras. Den tillåter att känslor, upplevelser eller beslutsfattande spelar en roll i 

resultaten. Dessa faktorer får rum i forskningen men är svårare att ta på, exempel som 

variabler i kvantitativ forskning där man tittar mer på mängder och frekvens (Ahrne & 

Svensson, 2011). Widerberg (2002) påpekar att beroende på vilken typ av 

forskningsfråga som ställs hamnar man inom kvalitativ eller kvantitativ strategi. 

Kvalitativ metod bygger på att förklarar vad saker grundas i och varför. 

 

Denscombe (2009) tar upp fördelar med kvalitativ forskning genom att bland annat 

beskriva att datamaterialet blir mer innehållsrikt och detaljerat vid användning av denna 

strategi. Även att det material som samlas in får en typ av förankring till verkligheten 

som leder till att trovärdigheten ökar. Kvalitativ strategi öppnar upp för alternativa 

förklaringar där ett fenomen kan förklaras på olika sätt då den byggs på tolkningar 

vilket även bidrar till att det inte finns några rätta svar. Denscombe (2009) menar att 

nackdelar med kvalitativ forskning kan vara att det är svårt att generalisera den data 

som anskaffats. Dessutom kan den tolkning som görs av data vara färgad efter 

forskarens egna bakomliggande upplevelser och erfarenheter och genom detta kan även 

betydelsen tas ur sin kontext. Forskare som använder sig av kvalitativ strategi kan 

tendera att sortera bort för mycket onödig data och på så sätt göra en för enkel forskning 

plus att denna typ av forskningsstrategi även tar lång tid att utföra både vad gäller 

insamlandet och analysen av data. 
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Val av strategi 

Vår undersökning har grundats på en tolkning av kvantitativt material som vi fått ta del 

av från Kalmar kommun och utifrån det materialet har vi sett till orsakssamband som 

sedan lett till en utformning av vår problemformulering. För att vi skulle kunna besvara 

vår frågeställning så bra som möjligt var det lämpligast att samla in data som var 

djupgående inom ämnet vilket lett till att kvalitativ strategi var den som passade oss. 

Den forskningsprocess som vi har genomfört för att kunna svara på vår 

problemformulering och komma till en slutsats faller inom den kvalitativa strategin då 

den bygger på kvalitativa intervjuer. Dessutom bygger det insamlade materialet på vilka 

attityder och upplevelser våra respondenter har inom ämnet, vilket har spelat en 

avgörande roll för vårt resultat, även detta faller inom ramen för kvalitativ 

forskningsmetod. 

 

2.4 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesign handlar om olika kriterier som kommer till användning då man 

ska studera och bedöma samhällsvetenskapliga undersökningar. Designen utgör en ram 

av insamlad data och analys som passar in på ett visst antal kriterier som man är 

intresserad av. Det finns olika ledande former av forskningsdesign och var och en 

passar in på olika kriterier som studien genomförs på. Vår studie faller inom området 

enskild fallstudie, som innebär ett detaljerat och en djupgående studie av ett specifikt 

fall (Bryman & Bell, 2005). 

2.4.1 Enskild Fallstudie 
Att använda sig av fallstudie som design innebär att man fokuserar på ett fall så som en 

organisation eller arbetsplats, och detta kallas för en enskild fallstudie. Det är fallet som 

utgör ståndpunkten för det intresse man har och det som skiljer en fallstudie från andra 

studier är att forskaren är intresserad av ett speciellt unikt drag i en organisation och 

brukar kallas för ideografiskt synsätt. Fallstudien undersöker ett specifikt fenomen som 

exempelvis en person, en social grupp ett skeende eller en händelse och fördelen med 

detta angreppssätt är att datainsamlingsmetoden avgörs av forskaren själv, vilket 

innebär att det inte finns några bestämda kriterier. Resultat av en fallstudie kan bli 

antingen tolkande, värderande eller beskrivande (Bryman & Bell, 2005). 
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En fallstudie kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ och när en forskares 

angreppssätt är kvalitativt läggs koncentration på ett enda fall som gör det enklare att se 

samband mellan viktiga faktorer som behöver kännetecknas (Merriam, 1994). Om en 

fallstudie skall användas eller inte beror på vilken typ av frågeställning som forskningen 

har. Yin (2009) anser att användning av en fallstudie skall grunda sig i forskningsfrågor 

som har till utgångspunkt i att svara på frågan, hur eller varför? För att kunna besvara 

dessa typer av frågor behövs ett objekt, ett praktiskt fall, och för att kunna genomföra en 

fallstudie krävs tillgång till personer, material och annan data för att avgöra om fallet 

kan ingå i forskningen (Yin, 2009). 

 

Enligt Merriam (1994) finna det fyra speciella egenskaper som är grundläggande för 

kvalitativa fallstudier och dessa är, partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och 

induktiva. Partikularistisk innebär att studien fokuserar på en viss händelse eller 

situation inom ett objekt och åskådliggör något som är av vikt i frågan som ofta kan ha 

med svårigheter i vardagen att göra. Denna inriktnings fördelar är att den gärna ser till 

en hel grupps synvinklar till lösning av ett problem och därför får en större 

helhetslösning. Deskriptiv innebär att det som studeras är omfattande och består av en 

fullständig beskrivning och ska innefatta variabler inom kulturella normer och regler. 

Egenskapen heuristisk innebär att den ska förbättra läsarens förståelse för studien och 

vidga läsarens erfarenhet och bekräfta saker som man redan trodde sig veta. Sist har vi 

den induktiva egenskapen som grundar sig på generalisering och begrepp som man har 

tillgång till och som sedan bildar en ram till det man ska studera. Dessa egenskaper 

grundas på filosofiska grunder och kommer främst från kvalitativ forskning som 

fokuserar på tolkning och beskrivning inom ett avgränsat område (Merriam, 1994). 

 

Vid fallstudier är det viktigt att insamlingen av data och analys genomförs väl och 

genom att använda sig av en fallstudie måste forskaren vara medveten om att studien 

kan bli sårbar på grund av att den genomförs på ett enstaka fall. Det är viktigt att styrka 

och argumentera för sitt fall för att undvika farhågor som kan dra ner trovärdigheten och 

kritiken till studien då det inte finns fler studier som styrker det som beskrivs (Yin, 

2009). 
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Vårt val 

Då vår studie har genomförts inom en viss organisation där syftet är att förklara hur 

funktioner för en viss roll inom den organisationen vi valt fungerar, är vår 

forskningsdesign en enskild fallstudie. Fallstudien har gett oss som forskare fördelen att 

bestämma form av insamlingsmetod av data eftersom det inom en fallstudie inte finns 

några bestämda kriterier för detta. Vår forskningsfråga grundades i att förklara ett 

fenomen i hur - form där en enskild fallstudie visade sig mest lämpligt som metod. På 

grund av de fyra egenskaper som fallstudien består av har vi kunnat besvara vår 

forskningsfråga på ett effektivt sätt. Studien passade in under de fyra egenskaperna 

genom att vår problemformulerings karaktär utgick från ett problem i mellanchefens 

vardag vilket inom fallstudien ses som partikularistisk. Det finns en grundläggande 

beskrivning av vårt fall och vilka regler som kan förekomma inom Kalmar kommun för 

att uppfylla den deskriptiva egenskapen. Bara genom att få ett fall att applicera sitt 

problem på ser vi som heuristiskt och det ger läsaren en större förståelse för studien. 

Slutligen har den induktiva egenskapen skapat en förståelse inom just området offentlig 

sektor och kommuner men som läsarna senare får avgöra om det är generaliserbart till 

andra fall. 

 

2.5 Urval 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) finns det olika kriterier att följa vid valet 

av studieobjekt. När en frågeställning handlar om förhållanden som har med 

organisationer att göra brukar de falla inom ramen av exempelvis arbetsförhållanden 

som frågor om ledning och makt i företag. Urvalet görs ofta först av organisationer och 

detta brukar grundas genom en viss grad av förförståelse i ämnet och att redan veta 

vilken organisation forskningen skall riktas mot. När en forskare har fått tillåtelse att 

genomföra en studie inom en organisation handlar det om att göra ytterligare ett urval 

av individer inom den organisation som skall studeras. Det är en fördel om forskaren 

har kontakt med någon inom organisationen som kan bistå med en lista över individer 

som sedan forskaren själv kan välja bland för att på så sätt undvika manipulerade svar 

från urvalet. Valet av individ skall falla inom ramen för frågeställningen alltså om 

individen behöver ha en viss befattning vara av ett visst kön eller liknande. Att en till 

två personer intervjuas räknas inte som en trovärdig studie utan för att få ett trovärdigt 

urval bör det väljas ut minst sex personer. 
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 Ibland kan det även krävas att fler intervjuas och vid avgörandet talas det om mättnad i 

intervjusvaren. Med detta menas att forskaren ser att oberoende hur många mer 

intervjuer som kommer att genomföras tenderar de att ha samma svar som föregående 

och därför skulle fler intervjuer inte tillföra någon ny kunskap inom området (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). 

2.5.1 Vårt val av fallföretag 
I denna studie valde vi att först göra ett urval av organisationer genom att se till var vi 

kunde få tillgång till det material som kunde tänkas behövas. Valet föll då på Kalmar 

Kommun som var öppna för ett samarbete. Vidare fick vi en kontaktperson som gav oss 

tillgång till material som vi kunde använda oss av för att finna ett problem. Detta ledde 

till en fokusering på mellanchefer och det stöd som erbjuds i deras roll, även här hjälpte 

kontaktpersonen oss med tillgång till individer inom den kategorin som vi sökte och 

därefter valdes relevanta individer ut. Antalet individer grundade sig först och främst i 

hur många individer det fanns tillgängliga inom vår valda kategori och därefter gjordes 

ett stopp när vi ansåg att mättnadsmåtten var uppfyllda. 

2.5.2 Kalmar kommun 
Kalmar kommun styrs av en politisk ledning där kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen styr kommunens utvecklande, och tar politiska beslut. Inom kommun 

finns det även en facknämnd som ansvarar och styr över alla förvaltningar. Dessa 

förvaltningar utför sedan de beslut som politikerna tar. Det finns idag åtta förvaltningar 

inom kommunen, de består utav: Barn- och ungdomsförvaltningen, 

Kommunledningskontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen, 

Samhällsbyggnadskontoret, Serviceförvaltningen, Socialförvaltningen och Södermöre 

kommundelsförvaltning. Varje förvaltning har sitt eget verksamhetsområde och har sina 

kontor utspridda runt om i Kalmar. Deras arbete faller inom alla delar av samhället och 

varje förvaltning styrs av politisk tillsatt nämnd. Förvaltningarna innefattar olika 

anställningar beroende på vilka delar i samhället de arbetar med men varje förvaltning 

leds av en förvaltningschef. Idag arbetar cirka 5000 medarbetar inom Kalmar kommun 

varav 200 sitter på en chefsposition (kalmar.se/förvaltning/organisation). 
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2.5.3 Kalmar kommuns enkät 
Kalmar Kommun genomförde vintern 2012 en medarbetarenkät för att mäta Nöjd 

Medarbetar Index (NMI). Det var första gången Kalmar kommun genomförde en 

medarbetarenkät för samtliga förvaltningar och organisationer inom kommunen och 

tanken är att man i fortsättningen ska kunna genomföra en sådan enkät minst vartannat 

år. De som representerat enkäten är en arbetsgrupp bestående av personalutvecklare, 

kommunhälsan och fackliga organisationer och undersökningen består utav fyra 

teoretiska modeller vilket ska hjälpa kommunen att ta fram en mer hälsofrämjande 

verksamhet. Syftet med medarbetarenkäten var enligt kommunen att kunna se vilka 

förbättringar som bör och måste göras inom arbetsmiljön och förebygga riskfaktorer och 

utveckla fler friskfaktorer. Enkäten bestod av 50 frågor som tillsammans skapade frågor 

inom 11 områden, samt att alla chefer inom kommunen fick ytterligare nio frågor som 

berörde deras område. Enkäten skickades ut till 5214 medarbetare och besvarades av 

4158 personer vilket ger en svarsfrekvens på 79,7%. Att svarsfrekvensen var så hög 

berodde på att cheferna och personalutvecklarna kunde följa svarsfrekvenserna på sina 

enheter/förvaltningar. Då undersökningen genomfördes via en webbenkät skapades 

bortfallet på 20,3% på grund av felaktiga mailadresser och att ett antal personer slängde 

enkäterna direkt i sin mailbrevlåda. 

 

Enkätens bidrag 

Genom kommunens enkät har vi fått ut värdefull information som har legat till grund 

för problemet som vi har valt att studera. Enkäten har fungerat som utgångspunkt under 

studiens gång och har öppnat vårt intresse för att se vilka stödfunktioner som finns och 

erbjuds i Kalmar kommun. 

 

2.6 Datainsamlingsmetoder 

2.6.1 Sekundär - & Primärdata 
Sekundär och primärdata är en viktig aspekt av tillförlitligheten och påvisar vilket sätt 

de uppgifter vi samlar in påverkar vår studie (Kylén, 2004). Insamling av data kan ske 

på olika sätt bland annat genom intervjuer, observationer eller genom att analysera 

redan skrivet material. Det sistnämnda kallas för sekundäranalys där materialet inte 

skapas av forskaren själv utan man analyserar redan befintligt material som kan komma 

från exempelvis institutioner eller andra forskare.  
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Detta material tenderar att ofta vara kvantitativt då det tagits fram av någon annan vilket 

är öppet för forskaren att analysera. Primärdata handlar istället om information som 

forskaren själv samlat in och analyserat (Bryman & Bell, 2005). Primärdata anses 

innehålla mer tillförlitlig data då informationen samlas in medan sekundärdata bygger 

på andras uppgifter, dock får man lita på sekundärkällor när de finns tillgängliga 

(Kylén, 2004). 

 

Valet av angreppsätt 

Eftersom denna studie är induktiv ligger fokus på de intervjuer som vi genomfört och 

denna typ av data ses som primär eftersom vi själva har samlat in informationen. Då vi 

även under studiens gång använt oss av redan analyserat material i form av bland annat 

Kalmar kommuns enkät har även sekundärdata varit en del i vår rapport. Att använda 

sig av både sekundär och primärdata ökar tillförlitligheten och man får en bra grund i 

det problem man vill studera. 

 

2.7 Respondenter 

 Enhetschef Omsorgsförvaltningen 

 Enhetschef Omsorgsförvaltningen 

 Enhetschef Omsorgsförvaltningen 

 Rektor Barn och ungdomsförvaltningen 

 Enhetschef Socialförvaltningen 

 Kommunledningskontoret 

 

Dessa respondenter arbetar alla inom Kalmar kommun och de ansvara för olika 

arbetsuppgifter och områden inom kommunens förvaltningar. Genom att intervjua 

personer från fyra olika förvaltningar och områden skapade vi oss ett brett perspektiv av 

organisationen och olika uppfattningar om deras stöd och stödfunktioner. Vi har 

kommit i kontakt med fyra av de åtta förvaltningar som finns inom kommunen på grund 

av att tre av förvaltningarna, Södermöre kommundelsförvaltning, 

Samhällsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen har färre än sju chefer 

inom sin enhet. Detta medförde att deras resultat då inte sammanställdes i den enkät 

som genomfördes inom kommunen på grund av att responsen var för låg.  
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Vi valde då att i stället lägga fokus på de förvaltningar som påvisade en låg 

tillfredsställelse av stöd och stödfunktioner i enkäten för att få en så bra respons som 

möjligt. Den åttonde förvaltningen, serviceförvaltningen var inte tillgängliga för en 

intervju vilket gjorde att vi fick välja bort den förvaltningen. 

 

Vi valde att intervjua sex personer inom de fyra förvaltningarna då vi ansåg att det var 

tillräckligt för att ha möjlighet att besvara vår forskningsfråga. Fler intervjuer hade 

självklart varit möjligt men då många svar tenderade att likna varandra i de olika 

förvaltningarna ansåg vi att sex intervjuer var tillräckligt för att genomföra vår studie. 

Under intervjuerna frågade vi informanterna om det var okej att nämna dem vid namn, 

majoriteten svarade att de gärna kunde nämnas vid namn då de var ärliga och stod för 

det som sagts. En av informanterna ville senare vara anonym och på grund av det valde 

vi att inte nämna någon vid namn utan bara ange position och förvaltning. Vi såg dock 

en svårighet med anonymitet för en av respondenterna då dess position i förvaltningen 

var extra tydlig. Vid kontakt med respondenten fick vi ändå godkännande till att 

benämna position och specifik förvaltning vilket gjorde att vi inte genomförde några 

ändringar. Att inte nämna någon vid namn under studien har inte haft någon påverkan 

då det ändå inte anses relevant för vår studie. 

 

2.8 Kvalitativ Intervju 

Fördelen med kvalitativ intervju är att den är anpassningsbar, frågor behöver inte ställas 

efter en viss struktur utan kan ställas i den ordning som intervjun kräver. Samtidigt kan 

intervjuaren beroende på situationen komma på nya frågor under intervjuns gång, samt 

hitta nya angreppssätt för att på bästa sätt få ut det man behöver (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011). 

 

Krag Jacobsen (1993) definierar olika strukturer för intervjuer som, styrda, 

strukturerade och standardiserade samt som informella forskningsintervjuer. Den 

informella intervjun är tidskrävande och den kräver återkommande träffar med 

respondenten för att kunna få ut så mycket värdefull information som möjligt.  
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Den standardiserade intervjun är en enkel och snabb genomförd intervju där 

respondenten ofta kan få svarsalternativ till de frågor som ställs och det är viktigt att 

samma frågor ställs till alla respondenter. Den styrda eller strukturerade intervjun 

tenderar att vara mer öppen i sina frågor samt att ordningen kan anpassas beroende på 

hur respondenten svarar. Här utformas ett tema som frågorna grundar sig i, även om de 

kan skilja sig från intervju till intervju skall de falla inom ramen för temat för att svaren 

skall få ett så bra värde för forskningen som möjligt. Denna intervjumetod kallas även 

för kvalitativ intervju. Dalen (2008) förklarar detta som en utarbetning av en 

intervjuguide där ett tema med passande frågor väljs ut för att verka som grund i 

intervjuerna och det tema som valts ut ska ha grund i problemformuleringen. 

 

Vidare pratar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) om att intervjuer inte bara 

påverkas av personliga egenskaper utan även vikten av tid och plats för intervjuer. Hon 

påpekar att en intervju som genomförs i någons hem kan få ett annorlunda utfall än om 

den skulle genomföras på en arbetsplats. Dalen (2008) fokuserar på frågornas karaktär 

och menar att en intervju bör inledas med frågor som får respondenten att känna sig 

bekväm för att sedan gå djupare in i problemet. Mot intervjuns slut ska de konkreta 

frågor som måste besvaras redan ha ställts och som avslutning skall det övergå till mer 

generella frågor för att respondenten skall kunna avsluta på ett lika bekvämt sätt som 

den började. I kvalitativa intervjuer utgör materialet grunden för hela studien vilket gör 

att vikten av det material som forskaren får ut måste vara konkret och korrekt. För att 

underlätta och styra respondenten på rätt spår handlar det om att lägga rätt fokus och 

vara tydlig i de frågor som ställs. Dock bör de som intervjuar reflektera över om de 

frågor som ställs kan framstå som ledande eller om det kräver att det finns en viss del av 

för - förståelse inom ämnet. (Dalen, 2008).  

 

Fördelarna med intervjuer är att de kan redovisa mycket på en och samma gång, de kan 

visa på känslor för ett ämne och gå på djupet med hur en respondent verkligen utför sitt 

arbete och dess arbetsuppgifter. Intervjuer kan fungera som komplement till 

observationer och beroende på vilket fokus intervjun har bör man alltid reflektera över 

vad respondenten säger och vad den egentligen gör (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). 
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“Intervjuer är på många sätt ett oslagbart verktyg. På kort tid kan man få höra flera 

personers reflektioner kring ett samhällsfenomen ur deras synvinkel.” 

 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:56) 

2.8.1 Genomförandet av intervjuer 
Samtliga intervjuer genomfördes på de olika förvaltningar som respondenterna arbetar 

inom. Att genomföra intervjuer på respondenternas arbetsplats förenklar arbetet då tiden 

blir mer effektiv, personen som intervjuas kan snabbt återgå till sitt arbete utan att en 

förflyttning behöver ske. Vi ansåg att det också var mer effektivt att vi tog oss till dem 

än att behöva bestämma en mötesplats. Under intervjun valde vi att dela upp ansvaret 

genom att låta en av oss ta huvudansvaret för frågorna och ställa dem till respondenten 

för att driva samtalet framåt, medan den andra personen tog anteckningar men även 

deltog aktivt i frågorna. Genom att dela upp arbetet under en intervju ger ett intryck av 

samordning och planering och att informanten inte behöver känna sig påhoppad utan 

kan ta god tid på sig att svara på frågorna. Att vi också genomförde samtliga intervjuer 

på respondenternas kontor vid ett bord, tror vi medförde ett lugn och en känsla av att vi 

tillsammans kunde föra ett bra och innehållsrikt samtal utan att personen behövde känna 

sig förhörd. 

 

Under intervjun valde vi att ta anteckningar men även ljudupptagningar för att inte 

missa något viktigt och avgörande svar men även för att lättare har möjlighet att gå 

tillbaka och se vad svaren verkligen innehöll. Vid varje intervju valde vi att i början 

fråga respondenten om det var okej att spela in samtalet, för att undvika en obekväm 

situation för respondenten. Genom att använda sig av ljudupptagningar får man en 

komplett intervju som sedan kan vara till stor hjälp vid transkribering och 

sammanställning. Innan varje intervju valde vi att skicka ut ett mejl där vi beskrev och 

förklarade vad kommande intervju skulle innehålla och inom vilket tema frågorna skulle 

ställas. Genom att förbereda respondenterna tror vi ökar innehållet i svaren då de får en 

möjlighet att läsa på och ta fram information som kanske annars inte hade nämnts under 

intervjun. Dock valde vi att enbart skicka ut temat för intervjun då vi inte ville att de 

skulle förbereda sig allt för mycket utan komma med öppna och ärliga svar. 
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2.9 Databearbetning 

Analys och tolkning 

Rennstam & Wästerfors (2011) påpekar att det inte alltid är mängden material som 

avgör huruvida en forskning är bra eller dålig utan vikten ska läggas på innebörden av 

data som är insamlad. Materialet skall analyseras för att påvisa de skillnader som 

uppstått, istället för att visa att ett visst antal människor har sagt samma sak. Vidare 

måste en forskare kunna sålla bort det material som anses irrelevant för forskningen 

samt överväga om mer material som ska tillkomma kommer att förändra innebörden 

eller bara tillföra samma typ av information. Vid det läge där informationen inte 

kommer att förändra eller påverka slutresultatet är det dags att sätta stopp (Rennstam & 

Wästerfors, 2011). Sammanfattningsvis handlar det om att först sortera det insamlade 

materialet för att sedan reducera ut det som är av vikt för forskningen. Vidare analyseras 

och tolkas materialet och för att komma fram till ett resultat jämförs och kopplas det 

kvarvarande data ihop med teorier och tidigare studier.  

 

Vår analys 

Vår forskning grundas i empiriskt material då vi som forskare har valt att lägga den 

största tyngden i våra tolkningar. När vi sett att viss information är irrelevant för studien 

har vi sorterat bort den eftersom det inte bidrar med något till vår forskning och vi har 

inte samlat in mer information än vad som har varit nödvändigt. Vi har istället lagt 

större vikt på att tolka och analysera det material som vi anser har varit tillräckligt för 

att kunna genomföra vår studie. Mot det material vi har samlat in och använt oss av har 

vi i den mån som vi har funnit det möjligt varit kritiska för att kunna lyfta fram det som 

haft en avgörande roll för vår studie.  
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2.10  Undersökningskvalité 

Vid bedömning och värdering av kvalitativ forskning skall denna falla inom ramen för 

trovärdighet som innefattar kriterierna tillförlitlighet, styrka, bekräftelse, överförbarhet 

och pålitlighet (Bryman & Bell, 2005). 

2.10.1 Trovärdighet 
Tillförlitligheten handlar om att göra en forskning trovärdig i andras ögon, även om det 

kan finnas fler olika beskrivningar på en social verklighet. Forskningen skall ha 

genomförts på ett legitimerat sätt och skall redovisas så utförligt som möjligt för att 

skapa pålitlighet i forskningsprocessen. För att kunna styrka de påståenden som 

forskaren har kommit fram till skall materialet dessutom lämnas för granskning av de 

som deltagit i framtagningen och genom detta kan misstolkningar av data reduceras. 

(Bryman & Bell 2005). 

 

Dalen (2007) poängterar vikten av att alltid vara kritisk mot sig själv samt att om 

självkritiken ständigt finns i arbetet kommer det leda till en reducering av 

misstolkningar av den information som samlats in. Vidare menar hon att en studie aldrig 

kan ses som helt korrekt och det kan alltid finnas omständigheter som gör att 

forskningen inte alltid är tillförlitlig men genom att ständigt vara kritisk mot själva och 

till allt som skrivs i processen ökar trovärdigheten. 

 

Vår anpassning 

Genomförandet av studien har i metoden redogjorts på ett konkret och korrekt sätt för 

att skapa en så stor pålitlighet som möjligt. Under studiens gång har vi fått ett 

godkännande av vårt empiriska material från vår kontaktperson för att undvika 

missförstånd och feltolkningar. Vidare har vi efter studiens genomförande skickat 

exemplar till alla inblandade för att på så sätt ge dem en chans att granska sin påverkan i 

studiens resultat och se att deras bidrag inte har blivit taget ur kontext eller på något sätt 

förvrängts. Vi har dessutom tagit i beaktande att vissa faktorer som framkommit under 

studiens gång enbart är applicerbar på Kalmar kommun men det har även förekommit 

faktorer där generella paralleller kan dras till andra organisationer. Dessutom har vi som 

forskare ständigt haft i åtanke att vara kritiska i våra tolkningar och att vara kritiska till 

den information som vi fått ta del av. 
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2.11 Forskningsetik 

Forskningsetik handlar om att en studie eller forskning som genomförts och där ett 

resultat har framförts alltid skall återspegla verkligheten. Det är viktigt att det som 

påstås i arbetet verkligen stämmer överens med vad som funnits i de teorier eller den 

empiri som undersökts. Detta genomförs genom en korrekt uppställd metodikrapport 

där andra ska kunna granska genomförandet av studien samt att det alltid finns en 

öppenhet för alla inom samhället att ta del av den forskning som genomförts (Stråhlfors 

& Olsson, 1998). 

 

Etik anses vara grundläggande för att kunna genomföra en studie (Diener & Crandall, 

1978). Den ska hjälpa till att behålla fokus i en studie samt se till att den forskning som 

genomförs har ett värde. Forskningsetiken inkluderar riktlinjer för hur en forskning ska 

få ett värde och dessa riktlinjer består bland annat av att forskningen skall redogöras på 

ett sådant sätt att andra forskare skall kunna se hur studien genomförts samt påvisa 

trovärdighet på korrekt fakta. På grund av att riktlinjerna består av flera delar har de 

kategoriserats till tre olika områden, visdom, innehåll och beslut. Visdom handlar om att 

genomföra en forskning på ett så harmfullt sätt som möjligt och att ständigt jobba för att 

deltagare inte skall komma till skada i undersökningen. Innehållsetiken innefattas av att 

allt material är framtaget på ett så moralsikt sätt som möjligt dock kan det skilja på vad 

man anser är moralsikt och detta måste man ta i beaktande. Beslutsfattandet är hur en 

forskare väljer att anamma de övre faktorerna och ta beslut därefter. Problematiken 

ligger i hur forskaren själv tar beslut som skall vara moraliskt grundade eftersom alla 

människor tolkar och värderar saker och ting olika. Genom dessa områden är det av 

ständig vikt att ha etiken i åtanke då beslut skall tas för att se på jämförbara situationer 

och hitta det mest moraliska sättet gå till väga (Diener & Crandall, 1978). 
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Vår anpassning till etiska normer 

I genomförandet av vår studie har vi ständigt haft etik i fokus då vi inte har velat att 

någon ska kunna bli kränkt eller påverkas negativt. Vi har under studiens gång försökt 

skapa ett värde genom att hålla oss inom de tre områden som innefattar visdom, innehåll 

och beslut och genom dessa tre försökt skapa en värdefull moral. Genom att göra våra 

respondenter anonyma har vi reflekterat över vad som har varit lämpligast för att de inte 

på något sätt ska kunna ta skada av den undersökning som vi genomfört. Innehållet är 

framtaget på ett för oss moraliskt sätt. Att visa vilka steg vi har tagit i 

forskningsprocessen och vad vi har reflekterat över visar på god förståelse. Genom att 

reflektera över om de val vi har gjort tagit har varit moraliskt korrekta samt att vi haft 

respondenternas godkännande på deras bidragande material, anser vi att vi har vi följt 

en bra etik. 

 

2.12 Källkritik 

Källkritik innebär att granska källor som använts och sett hur det har påverkat urvalet av 

framtagen fakta samt tillförlitligheten av den. Det första steget är vanligtvis att granska 

om informationen kommer från sekundära eller primära källor, om det är förstahand 

eller andrahandskällor. Genom att sedan genomföra en detaljplanering av rapporten och 

se om källorna som använts verkligen har bidragit med något till studien och om de 

undersökningar som genomförts har varit givande (Kylén, 2004). Att granska 

tillförlitligheten av källor bidrar till att forskaren har möjlighet till att följa upp och se 

om den har lyckats med de mål som satts vid studiens start. Vissa hinder i studien kan 

ha gjort att valen blivit mer bekväma eller källor mindre tillförlitliga. Det kan 

förekomma att forskaren måste använda ett mindre antal källor än vad som var tänkt 

från början och det kan påverka representativiteten i studien. Vid insamling av data 

faller ofta valet på det som är mest intressant och det som forskaren gillar vilket måste 

tas i beaktande. Den egna förmågan har stor påverkan på datainsamlingen och även 

förmågan hos den som svarar (Kylén, 2004). 

 

Källor som används i studien ska alltid ge detaljerad information om beskrivningar och 

händelser och det är viktigt att se till att sekundära källor oftast bara bidrar med 

tolkningar medan primära källor ger exempel på händelser direkt från verkligheten 

(Kylén, 2004). 
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Vår anpassning till källkritik 

Vi har under arbetets gång ständigt försökt att gå till primära källor men i de fallen då 

dessa inte gick att tillgå har vi vänt oss till sekundära källor men ständigt reflekterat 

över om de redan är analyserad data som vi sedan gör en vidare analys på. Genom att 

ständigt ha en kritisk syn har vi kunnat se till att den information som bidragit i vår 

studie har tillfört något av vikt. Respondenterna, som utgör den största källan, har vi 

valt efter att ha granskat vad som kan bidra till arbetet. Dock har det till viss del blivit 

en bekvämlighet i urvalet då vi till en början trodde oss behöva 7-8 personer för att få 

ett grundligt material att arbeta med. Vi upptäckte efter sex intervjuer att vi hade ett 

mättat material vilket gjorde att vi kunde genomföra studien med ett bra 

tillfredsställande material. Vi anser att de respondenter vi har intervjuat har varit 

tillförlitliga källor och de har fallit inom ramen för den målgrupp som vi ville nå. För att 

vara kritiska mot de intervjuer som genomförts har vi reflekterat över huruvida de som 

sagts har varit pålitligt eller inte. Vi har tagit i beaktande att vissa saker kan framställas 

som bättre än vad de egentligen är för att man som medarbetare inte vill tala illa om sin 

arbetsgivare. Vi har ansett att det materialet som vi fått fram har varit av tillförlitlig 

karaktär. 
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3 Empiri 

 

I följande kapitel beskriver vi respondenternas roll inom de fyra förvaltningar som vi 

har kommit i kontakt med på Kalmar Kommun. Vi ser också utifrån respondenternas 

syn till de stöd och stödfunktioner som erbjuds och efterfrågas och vilka för och 

nackdelar det finns för rollen som mellanchef. 

 

3.1 Rollen som mellanchef inom kommunens förvaltningar  

De enhetschefer vi har intervjuat arbetar inom fyra olika förvaltningar på Kalmar 

kommun och dessa är Omsorgsförvaltningen, Socialförvaltningen, Barn - och 

Ungdomsförvaltningen samt Kommunledningskontoret. Samtliga respondenter ansvarar 

för olika arbetsområden och grupper vilket medför ett brett och ansvarsfullt arbete med 

förmågan att kunna ”lite av allt”. Enhetscheferna inom Kalmar kommun ligger på en 

mellanchefsnivå vilket innebär att de som arbetsledare ska ansvara för sin enhets 

verksamhetsområde och personal. Som mellanchef krävs det också att man bygger bra 

relationer både uppåt och neråt i organisation för att få en fungerande verksamhet.  

 

Inom Omsorgsförvaltningen har vi intervjuat tre enhetschefer som ansvara för olika 

områden. Genom att de har delat upp arbetet har man skapat olika team som arbetar 

ihop, och de tre respondenterna ingår i samma team men har skilda ansvarsområden. 

Samtliga tre respondenter har cirka 40-50 medarbetare vilket kräver mycket tid och 

engagemang både administrativt och praktiskt. 

 

Inom Socialförvaltningen har man delat upp arbetet inom fyra olika 

verksamhetsområden och vår respondent har ansvar för ett av områdena. Som 

arbetsledare har respondenten 25 underställda och ska ansvara för ekonomi, budget och 

personal inom sitt område. 

 

Respondenten inom Barn- och Ungdomsförvaltningen arbetar som rektor och 

förskolechef vilket innebär ett stort ansvar över flera olika verksamheter med över 70 

underställda. Huvudansvaret är främst det pedagogiska arbetet men mycket arbete läggs 

på personalfrågor, ekonomi och administration då verksamheten är så pass stor. 
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På den fjärde förvaltningen, Kommunledningskontoret, arbetar vår respondent som 

personalchef där arbetet grundar sig i att företräda personalfrågor och att erbjuda bra 

personalprogram och förmåner för att skapa en mer attraktiv arbetsplats både internt och 

externt. Respondenten har 13 medarbetare som alla arbetar med övergripande personal 

och lönefrågor och ska tillsammans bistå som en stödresurs till hela kommunen. 

 

3.2 Förvaltningarnas arbetssituation 

Bland de första frågorna vi ställer till våra respondenter är om de har kontroll över sin 

arbetssituation och om de känner att de har bra förutsättningar för att klara av sitt arbete. 

Flertalet av respondenterna svarar att de har bra förutsättningar för att klara av sin 

arbetssituation men att de ibland tappar kontrollen då ansvaret blir för stort och 

uppgifterna för många. Det blir helt enkelt svårt att klara av allt på egen hand.  

 

Respondenterna inom Omsorgsförvaltningen beskriver sin arbetsroll som att man 

förväntas kunna “allt” och samtidigt se till att budget och arbetsmiljö är i balans. 

Personalen utgör en stor del av budgeten och en av respondenterna beskriver hur viktigt 

det är att skapa en bra arbetsmiljö för att alla ska trivas. Rollen som enhetschef innebär 

mycket planering och strukturering av arbetet och att leda arbetet på lång sikt. Alla tre 

respondenter beskriver sin arbetssituation som ”att släcka små bränder” vilket innebär 

att de inte alltid hinner med alla arbetsuppgifter utan får ibland hitta snabba lösningar 

till olika problem. De menar också att genom att ha cirka 50 medarbetare var måste man 

vara väldigt flexibel och effektiv vilket leder till att det idag inte finns någon tid och 

utrymme till att utveckla grupper och leda arbetet framåt. Genom att arbeta med 

människor går det aldrig att förutse en arbetsdag. ”Att arbeta med människor innebär ett 

stort ansvar och man måste hela tiden vara förberedd på olika situationer”. 

Respondenterna behöver också vara tillgängliga dygnet runt då de har ansvar för 

boenden och grupper som kräver 24 timmars verksamhet av personal. 
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Inom Socialförvaltningen beskriver respondenten sitt arbete “som ett väldigt stort 

uppdrag som man aldrig kan bli riktigt klar med”. Att arbeta med personalen är 

respondentens främsta uppgift men mycket tid går åt till administrativt arbete och 

möten. Respondenten beskriver att det ständigt är svårt att få ihop tiden och att man hela 

tiden får prioritera uppgifter och lägga energi på rätt område. Även här återkommer det 

att man aldrig kan förutse en arbetsdag då arbetet riktar sig till människor. 

 

Inom Barn - och Ungdomsförvaltningen är respondentens huvudsakliga roll pedagogiskt 

arbete men mycket energi läggs på ekonomi och administration. Respondenten 

beskriver att alla krav och uppgifter inte alltid hinns med och att man ibland önskade att 

man hade mer tid. Att arbeta med barn och elever kräver stort engagemang och ansvar 

och det går alltid att förbättra kvalitén men det krävs då mer resurser. 

 

På Kommunledningskontoret arbetar man mer strategiskt och övergripande. 

Respondenten beskriver att beroende på ärendets angelägenhet hinner man genomföra 

fler eller färre uppgifter “ibland får man släppa allt och bara fokusera på en speciell 

uppgift”. Det är viktigt att prioritera och strukturera så att det som är viktigast går först, 

respondenten menar att man oftast själv får göra en bedömning av situationen för att 

planera arbetet. Det som skiljer Barn- och Ungdomsförvaltningen och 

Kommunledningskontoret från de övriga två förvaltningarna är att de inte kräver lika 

hög tillgänglighet då samtliga medarbetare lämnar arbete och skola vid dagens slut. 

Trots det säger respondenterna att de ändå alltid är tillgängliga via sin telefon för att 

alltid kunna nås vid viktiga frågor och eventuella krissituationer. 

 

Samtliga respondenter menar att rollen som enhetschef innefattar väldigt mycket arbete 

och ansvar och att alla arbetsuppgifter aldrig blir helt färdiga. Tidsbrist är en 

förekommande faktor genom alla intervjuer och även behovet av resurser. Flertalet av 

respondenterna behöver avlastning i sitt arbete för att fokusera på det som är absolut 

viktigast 
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3.3 Stöd i det vardagliga arbetet  

Vidare går våra frågor in på det stöd som finns inom förvaltningarna och kommunen. 

För samtliga respondenter innebär stöd i arbete att man får hjälp och support av sina 

kollegor och högre chefer men flertalet känner att det skulle behövas mer stöd i form av 

fler resurser. Utveckling av arbetet är något som också nämns då de känner att de ibland 

inte kommer framåt i arbetet utan står och stampar på samma ställe. Respondenterna 

inom Omsorgsförvaltningen arbetar tätt ihop inom sitt team och ger varandra stöd och 

uppbackning vid olika frågor och beslut som berör deras område. Alla tre beskriver hur 

de hjälper varandra vid exempelvis möten med anhöriga eller vid svåra beslut som 

kräver mycket energi. En av respondenterna säger att det alltid är lättare att vara två vid 

möten för att styrka varandras ord och genom att ha tidigare arbetslivserfarenheter se 

olika lösningar på problem. 

 

På Socialförvaltningens enhet sitter sju enhetschefer och respondenten beskriver att alla 

ger varandra ett bra stöd i arbetet och att man har mycket utbyte av varandra då man har 

olika erfarenheter. Respondenten menar att arbetsuppgifterna är väldigt självständigt 

men genom att man hjälper och stöttar varandra i olika situationer blir arbetet oftast 

lättare. De har också ett gruppmöte en gång i veckan för att stämma av, planera och 

strukturera arbetet. 

 

Inom Barn- och Ungdomsförvaltningen får respondenten stöd i arbetet från sina 

kollegor och andra rektorer. Respondenten beskriver att rollen som rektor ses som” 

statens förlängda arm” vilket innebär att man ska säkerställa att barn och elever får den 

undervisning som de behöver. Stöd finns också genom skollagen som tar fram lagar och 

riktlinjer för vad en rektor ska ansvara för. 

 

Respondenten på Kommunledningskontoret får stöd genom sina kollegor och ibland 

från sin närmaste chef. Respondenten beskriver att det är viktigt att ha några att föra en 

dialog med och som kan backa upp och hjälpa till när det är svåra frågor. Genom att 

prata med andra får man synpunkter som kan vara viktiga i arbetet. På 

Kommunledningskontoret finns också en ledningsgrupp där man diskuterar olika 

ärenden och beslut och alla bidrar med sina “specialiteter” för att hjälpa varandra och 

underlätta arbetet. 
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3.4 Stödfunktioner i det vardagliga arbetet 

Inom Omsorgsförvaltningen finns det olika stödfunktioner som kan underlätta i arbetet. 

Respondenterna beskriver att det idag finns olika datasystem som ska hjälpa till med 

schemaläggning och planering av arbetet. Det finns också en löneassistent men då hon 

arbetar för flera enhetschefer medför att hon ofta inte hinner med alla uppgifter. Det 

finns också en personalansvarig som respondenterna uppskattar väldigt mycket då hon 

kan hjälpa till med frågor angående juridik och arbetsrätt samt allmänna problem med 

personal. 

 

Inom Socialförvaltningen finns det olika system och handböcker som ska underlätta i 

arbetet. Bland annat finns det schemaläggningsprogram som ger ett stöd i 

schemaläggning och planering. Det finns även tillgång till löneadministratörer och 

ekonomiassistenter som ska hjälpa till i frågor angående löner och ekonomi. Det finns 

också en utvecklingsenhet som arbetar med kvalitetssäkring i form av social 

dokumentation och en personalansvarig som hjälper till med personalfrågor och andra 

frågor gällande arbetsrätt. Dock menar respondenten att ovanstående funktioner inte 

finns att tillgå på plats utan vid frågor och ärenden får man ringa och kontakta dem 

vilket försvårar arbetet. 

 

Respondenten i Barn- och Ungdomsförvaltningen får främst stöd i arbetet genom olika 

datasystem som hjälper till med ekonomi, budget och rehabiliteringsfrågor. Det finns 

också stödfunktioner utifrån i form av ekonomi, kommunhälsa med ansvar för 

sjukskrivningar och en elevhälsa-organisation som ska bistå med skolsköterskor och 

kuratorer. Respondenten får också stöd från den biträdande rektorn samt 

skolsekreteraren. Enheten har också anställt en person som ska fungera som en 

stödfunktion inom IT för att underlätta det tekniska arbetet. Till sist påpekar 

respondenten att skolverket och dess lagar ändå ses som det största då de ger riktlinjer 

och information om hur allt ska göras. 
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Sist har vi Kommunledningskontoret där respondenten beskriver att det finns flera 

stödfunktioner att tillgå för att på bästa sätt få stöd i arbetet. Bland annat kan man få 

hjälp av en jurist på Kommunledningskontoret men möjligheten finns även att vända sig 

till jurister inom arbetsgivarorganisationen, Sveriges kommuner och landsting för att få 

ytterligare stöd. Det finns även annan kompetens som förvaltningarna har möjlighet att 

tillgå vid andra frågor bland annat gällande ekonomi och IT. Enligt respondenten 

handlar många frågor och ärenden om olika tolkningar inom arbetsrätten och ibland 

tvister med de fackliga organisationerna. Trots det stöd och stödfunktioner som idag 

finns tillgängliga inom förvaltningarna påpekar samtliga respondenter utom 

Kommunledningskontoret att det skulle behövas ännu mer funktioner för att underlätta 

arbetet. 

 

3.5 Kommunledningskontorets funktion  

Respondenten inom Kommunledningskontoret påpekar att precis som många andra 

kommuner är ”skola, förskola - och barnomsorg, handikapp - och äldreomsorg samt 

socialtjänst störst” och därför läggs extra mycket resurser på dessa förvaltningar. 

Respondenten förklarar att deras enhet ska ge stöd och service till förvaltningarna, till 

politikerna och även i vissa delar direkt ut till allmänheten. Detta ska ske inom ett antal 

olika områden som personalfrågor, ekonomi, näringsliv, arbetsmarknadsfrågor, 

företagshälsovård, mark och planeringsfrågor. Även frågor om exploatering och 

administrativa frågor som innebär beredningsfrågor till Kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige samt utvecklingsfrågor. Kommunledningskontoret ska företräda 

personalfrågor inåt i verksamheten men även till viss del utåt. Internt jobbar de för att få 

alla anställda att trivas, utvecklas i arbetet och att ha specialistkompetens för 

personalfrågor inom kommunen. De jobbar även externt med personalfrågor och 

personalprogram för att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare. De ansvarar 

också för kommunens gemensamma dokument och riktlinjer inom personalområdet som 

ska spridas ut i alla förvaltningar. Kommunledningskontoret arbetar i första hand med 

att ge stöd till förvaltningschefer, chefer och till respektive förvaltnings 

personalutvecklare. Inom varje förvaltning finns det personalutvecklare som arbetar 

operativt med personalfrågor och ger stöd åt cheferna. Beroende på förvaltningarnas 

storlek kan det ibland finnas flera personalutvecklare inom förvaltningen som arbetar 

för att medarbetare ska få det så bra som möjligt. 
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Kommunledningskontoret är delaktiga i ett nätverk för personalfrågor. Nätverket 

används bland annat som arbetsgrupp inför beslut och utveckling. Dock menar 

respondenten att även om Kommunledningskontoret ska ses som specialiserad, får de 

ofta tips och råd från de andra förvaltningarna. När problem uppstår inom olika enheter 

finner de ibland lösningar som kan gynna fler i kommunen. Enligt respondenten gäller 

det att ta vara på idéerna som kommer från verksamheten för att kunna förbättra, 

förenkla och utveckla arbetet. Kommunledningskontoret försöker via nätverket och 

cheferna samla på sig kunskap från förvaltningarna för att få in synpunkter och 

lösningar som ligger nära verksamheten. 

 

3.6 Förutsättningar i arbetet 

Vidare frågade vi respondenterna om det finns tydliga riktlinjer och mallar för att klara 

av arbetet. Samtliga respondenter klargjorde att det finns mallar och riktlinjer att följa 

men att mycket av det material som finns tillgängligt är otydligt och svårläst.  

 

Inom Omsorgsförvaltningen finns det många olika processkartor att följa vid olika 

situationer. Dock menar en av respondenterna att de sällan använder dessa då de är 

väldigt omfattande och byråkratiska “går man exempelvis in i en mall för en 

rehabiliteringsprocess så innehåller en processkarta ytterligare 40 dokument vilket gör 

att det tar en evighet innan man är färdig”. De beskriver att tillgången av processkartor 

är bra men att det gärna hade fått finnas en förenklad mall. Respondenten på 

Socialförvaltningen förklarar att det finns en verksamhetsbok där riktlinjer, lagar och 

policys ska finnas men att det är så uppdelade och utspritt att det är svårt att hitta rätt. 

Respondenten menar att genom att det finns så många mallar och riktlinjer att följa 

önskade man att man kunde skriva ut dem på papper men genom att de kontinuerligt 

uppdateras måste de ligga på nätet. 

 

Inom Barn och ungdomsförvaltningen menar respondenten att skollagen ses som den 

främsta mallen i arbetet då den innehåller lagar, beslut och riktlinjer som är viktiga i 

arbetet. 
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Kommunledningskontoret utvecklar ofta de mallar och riktlinjer som finns inom 

kommunen. Enligt respondenten finns det mallar som klart och tydlig redogör hur vissa 

arbetsuppgifter ska göras men att det ofta handlar om att mellanchefen har ett eget 

ansvar och kvalifikationer för att göra en bedömning om hur en situation ska lösas. Det 

finns också mycket lagar och regler som styr personalfrågorna. 

 

3.7 Relationer 

Samtliga respondenter beskriver hur viktig relationen är till medarbetare och personal 

för att alla ska kunna trivas och nå alla mål tillsammans. Då kommunen är en politiskt 

styrd organisation menar en av respondenterna i Omsorgsförvaltningen att beslut som 

tas av den högre ledningen ibland inte är riktigt genomtänkta. Då verksamheten är så 

spridd blir det ibland svårt att anpassa alla områden till den ram som beslutet faller 

inom, vilket gör det svårt att hitta en bra balans i arbetet. Respondenten menar att den 

högre ledningen ibland inte ser till “verkligheten” utan de tar fram nya system som de 

tycker fungerar bra men som sen inte alls fungerar ute i förvaltningarna. Trots missnöje 

måste respondenterna ta till sig de beslut som fattas och arbeta där efter. En av 

respondenterna inom Omsorgsförvaltningen påpekade att det kan finnas en viss 

avsaknad i stöd mot andra parter exempelvis facket. Detta kan göra att processer ofta 

blir utdragna och det skapar en otydlighet gentemot personalen som ibland hellre tar 

upp saker med facket istället för enhetschefen som är arbetsgivaren. 

 

Inom Socialförvaltningen beskiver respondenten hur de önskade att kommunen kunde 

arbeta mer med frågor som berör deras förvaltning, prioritera dem högre på agendan. 

Respondenten har tidigare arbetat inom en mindre kommun vilket innebar att man satt 

närmre politikerna och hade större påverkan men beskriver nu att man istället blir en del 

i ledet och får anpassa arbetet efter hand. 

 

Genom att kommunen är en stor organisation med spridda verksamheter vill 

Kommunledningskontoret att beslut om riktlinjer och dokument ska tas gemensamt. Då 

större problem ska lösas eller implementeras i kommunen samlar 

Kommunledningskontoret ihop en arbetsgrupp bestående utav en central representation 

och representanter från några förvaltningar. Dokument och riktlinjer ska sedan ut i alla 

förvaltningar via förvaltningschefer och enhetschefer. 
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 Eller representanter från de förvaltningar som är extra berörda i frågan och när det 

gäller personalfrågor, även representation fackliga organisationen. 

 

Då respondenten inom Barn -och Ungdomsförvaltningen ses som statens förlängda arm 

ska han följa de lagar och regler som finns inom skollagen. Respondenten ska följa en 

statlig styrning för att se till att alla barn och elever får det stöd och hjälp som de 

behöver och det innebär att kommunen inte kan påverka vad en rektor ska ansvar för. 

Den kommunala styrningen behandlar istället områden inom administration och 

utveckling. 

 

3.8 Avsaknad av stöd och stödfunktioner  

Behovet av fler resurser och funktioner i arbetet är något som många av respondenterna 

påpekar under intervjuerna. Samtliga vill ha mer tid att lägga på personalen och mindre 

tid på det administrativa arbetet.  

 

Respondenter inom Omsorgsförvaltningen beskriver hur de hade önskat att det fanns 

mer stödfunktioner i administrativa arbetet då det tar upp en stor del av tiden. Att man 

får hjälp med att verkställa alla delar inom ekonomi, budget och löner. De skulle också 

önska att någon kunde ta över ansvaret för semesterrekrytering och vikarier då det 

kräver väldigt mycket engagemang och planering. Som enhetschef vill man arbeta mer 

med personalen och vara en bra chef. En av respondenterna påpekar att stödet borde 

följa med i arbetets utveckling, och kunna erbjudas då det verkligen behövs, exempelvis 

vid större förändringar. 

 

Inom Socialförvaltningen känner respondenten ofta en stress över att hela tiden finnas 

tillgänglig. “Mycket tid går åt till möten vilket skapar en mindre tillgänglighet om 

någon vill nå mig som enhetschef”. Respondenten förklara att det i många fall inte alltid 

är henne de vill nå utan det kan gälla ett helt annat ärende, men att det är henne de 

ringer i först hand. På grund av detta önskar respondenten att det skulle finnas ett 

kontaktcenter som kunde ta emot alla samtal och koppla dem rätt. Genom detta skulle 

arbetet bli mer effektivt och personer som ringer får snabbare svar. Även mer 

stödfunktioner inom administration skulle vara uppskattat, som en löne- och 

ekonomiassistent. 
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 Respondenten beskriver att man idag behöver gör mycket uppgifter som inte hör till 

rollen som arbetsledare och det medför att det jobb som ingår inte blir gjort. Det behövs 

avlastning på de delar som inte tar så lång tid men ändå behöver göras. 

 

Respondenten inom Barn - och Ungdomsförvaltningen har under en längre period 

önskat ett delat ansvar på verksamheterna för att kunna arbeta mer med pedagogisk 

utveckling och möjligheter. “Ett förslag är att anställa en pedagogisk mentor som då ska 

arbeta ute i verksamheterna så att jag som enhetschef kan fokusera på det 

administrativa”. Skollagen har även satt större krav på chefer och det gör att arbetet 

blivit mer krävande. Respondenten menar också att fler skolor har börjat dela på 

ansvaret för att få ut det bästa till barn och elever. 

 

Kommunledningskontoret skiljer sig från de andra förvaltningarna eftersom de anser sig 

ha tillräckligt med stöd som behövs för att klara av sitt arbete. De arbetar istället med att 

ge service och stöd till förvaltningarna i personalfrågor, ekonomi och planering av 

arbetet. Det framgår tydligt att övriga respondenter behöver mer stöd i arbetet genom 

olika funktioner för att bli bättre i sin roll som arbetsledare. 

 

3.9 Utbildning och utvecklingssamtal 

Samtliga enhetschefer erbjuds att gå på kurser och utbildningar både internt inom 

kommunen med även externt. Genom att gå på olika utbildningar får man erfarenheter 

av andra samt att man får dela med sig av sin egen kunskap. Inom kommunen 

förekommer det både obligatoriska och valbara kurser men att många prioriteras bort på 

grund av tidsbrist. Samtliga enhetschefer nämner att de måste ta “chefskörkort” genom 

ledarskapsutbildningar för att utvecklas till en bättre chef vilket många tycker är väldigt 

givande. Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal är något som också förekommer i 

samtliga förvaltningar.  

 

Inom Omsorgsförvaltningen har respondenterna en gång om året ett medarbetarsamtal 

med sin övre chef för att diskutera olika frågor och nya mål. Teamet har också möten tre 

gånger per månad för att checka av arbetet och se om några förbättringar måste göras. 

Inom Socialförvaltningen har man också samtal med den högre chefen men mer när 

man själv efterfrågar ett möte. 
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 Enheten ses däremot en gång i veckan och med verksamhetsområdet beskriver 

respondenten att de ses varannan vecka. Då respondenten inom Barn och 

Ungdomsförvaltningen har en större koppling till en statlig styrning finns det ingen 

högre chef inom kommunen som kan ge konkreta stöd genom samtal. Respondenten 

menar att det inte heller finns några speciella utbildningar som är riktade till rektorer 

inom kommunen, vilket gör att man får söka mycket själv. Inom 

Kommunledningskontoret beskriver respondenten att hon på senare tid inte hunnit ha 

några utvecklingssamtal då den högre chefen är ny men att hon nu bokat in ett möte. 

Utvecklingssamtalen inriktar sig på arbetet och vad man ska lägga fokus på för att bli 

bättre samt vilka ens starka och svaga sidor är. 

 

3.10 Utveckling 

Hur ser då framtiden ut inom dessa förvaltningar, kommer några förändringar att ske 

eller kommer arbetet att fortgå i samma form? 

 

Respondenterna inom Omsorgsförvaltningen beskriver hur de till hösten kommer ske en 

förändring i arbetet. De kommer få in en person i sitt team som ska fungera som 

enhetsstöd till personalen genom avlastning av olika administrativa uppgifter samt 

verkställa olika delar i de datasystem som finns. Genom att få in ett extra stöd kan 

respondenterna fokusera mer på ledarskapet och de olika arbetsområdena som de 

tidigare har känt att de tappat. Inom Omsorgsförvaltningen har man också genomfört 

vissa förändringar angående heltid och schemaläggning. Personalen har fått större 

möjlighet till att arbeta heltid vilket har medfört att man som anställd går in som vikarie 

två till tre dagar i veckan för att effektivisera arbetet i så stor mån som möjligt. De 

anställda ska också planera sitt eget schema var fjärde vecka för att alla ska få så rättvisa 

tider som möjligt. Enligt respondenterna har detta medfört en stor förändring och alla är 

inte lika positiva till det nya systemet men då det är ett beslut som tagits från den högre 

ledningen menar respondenterna att de stöttar varandra och sin personal för att det ska 

bli så bra som möjligt. 
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Inom Socialförvaltningen påpekar respondenten att det förts en diskussion om att ta in 

en biträdande enhetschef eller administratör som avlastning i arbetet. De har redan tagit 

in en ekonom som kommer till enheten vissa tidpunkter men att det kommer blir mer 

regelbundet. Genom att dela upp ansvaret kommer mer fokus att kunna läggas på 

ledarskap och utveckling och fler uppgifter kommer att hinnas med. 

 

Respondenten inom Barn och Ungdomsförvaltningen kommer till hösten få en 

förskolechef som kommer ta över ansvaret över förskoleverksamheten. Genom detta 

kommer arbetet bli mer fördelat och respondenten hoppas att det kommer finnas mer tid 

att gå ut i verksamheten och sitta ner med lärare och elever för att kunna utveckla 

arbetet, mer tid till pedagogik. 

 

Då respondenten inom Kommunledningskontoret anser sig ha bra förutsättningar för att 

klara av rollen som personalchef kommer inga större förändringar att ske inom 

förvaltningen. Arbetet fortsätter att utvecklas och genom omvärldsbevakning är det en 

förhoppning att kunna följa med och även ligga i framkant när det gäller personalfrågor.  

Slutligen har alla respondenter påpekat att de trivs med sin arbetsroll inom kommunen 

och att de kommer fortsätta med arbetet. 
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4 Teori 

 

I följande kapitel har vi tagit fram ett antal teorier som valts utifrån vad som 

framkommit i empirin. Teorierna kopplas sedan samman med empirin och mynnas ut i 

analys och slutsats. 

 

Teoretiska val 

De teorier som vi har valt att ta fram har grundats genom att se till empirin och vad som 

kan kopplas till den. Genom att vi har tagit fram teorier som vi anser har hjälpt oss att 

analysera den empiriska delen har vi kunnat formulera slutsatser som styrkts genom det 

empiriska och teoretiska materialet. Utöver de teorier som direkt kan kopplas till 

empirin har vi valt att lägga till ytterligare teorier som vi anser kan tillföra nya tankar 

och synsätt. 

 

4.1 Mellanchefen 

 

“Mellanchefen är en utrotningshotad art, men kommer att överleva. Mellanchefen är 

skoningslöst tilltryckt från alla håll, ett offer för omgivningens många oförenliga 

förväntningar: ledningens önsketänkande, medarbetarnas motstånd, kundernas och 

medborgarnas krav och ekonomins begränsningar.”  

(Franzén, 2004:102) 

 

Mellanchefen är den som för med sig medarbetarnas intressen till sin övre chef och 

ledning för att senare föra vidare övre chefens och ledningens intresse ner till 

medarbetarna. Uppgiften är att ständigt föra intresset från den frånvarande parten till 

den närvarande parten. En mellanchef ses ofta av sina medarbetare som en person som 

ständigt hänvisar till sina högre chefer vid varje motstånd som uppstår, och rollen påstås 

vara klar då den ska tolka en lednings vision för att på så sätt väva in den i sitt 

ansvarsområde. Som mellanchef ska man göra en egen vision som andra chefer och 

medarbetare ska kunna identifiera sig med (Franzén, 2004). En mellanchef ska 

tillhandahålla tidig information, både till sig själv samt sina medarbetare om framtida 

förändringar. Rutiner skall tydliggöras för de arbetsuppgifter som kan vara rutinmässiga 

för att på så sätt slippa onödiga improvisationer. 
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 Som mellanchef ingår planering av tid för att på bästa sätt arbeta effektivt med olika 

områden och planera för att ständigt undvika att missöden sker på arbetsplatsen. 

Överchefer och medarbetare skall ständigt vara med i planeringen av verksamheten 

tillsammans med mellanchefen och vidare ska mellanchefen kunna delegera arbeten 

inom organisation och efter utförandet följa upp de resultat som tas fram (Franzén, 

2004). 

 

Mellanchefer har tidigare blivit kallade för organisationens ryggrad då deras roll är fylld 

med konflikter och frustrerande krav. Det är också dem som ständigt kommer i kläm 

mellan alla interna nivåer och externa krav. En mellanchef skall ha kontroll på fyra 

olika nätverk som består av; nivån uppåt mot ledningen och över chefer, den lägre 

nivån mot sina medarbetare, den jämlika nivån med andra mellanchefer samt externa 

grupper som kan finnas utanför organisationen. Mellanchefers samverkan till de olika 

grupperna kan variera beroende på arbetets inriktning men det brukar alltid finnas en 

viss kontakt till någon i samtliga grupper. Samverkan kan vara svår att hantera på grund 

av att mellanchefen alltid behöver prestera sitt bästa gentemot samtliga grupper (Keys 

& Bell, 1982). 

4.1.1 Relationen uppåt 
För att som mellanchef arbeta effektivt neråt i organisationen måste det finnas bra 

relationer uppåt i organisationen. För att uppnå en bra relation till ledningen och övre 

chefer ska en mellanchef visa på goda resultat och det sker genom relationen till de 

underställda. Att säkerställa en bra relation mot toppen i organisationen kräver ett bra 

flöde av kommunikation. Vidare är det många arbetsuppgifter som ligger under 

mellanchefens ansvar som ibland inte kommuniceras ut i organisationen utan hamnar på 

hög hos mellanchefen. I grund och botten handlar det om att som mellanchef visa på bra 

resultat för att övre chefer och ledning ska bli nöjda och tillfredsställda (Keys & Bell, 

1982). 

4.1.2 Relationen neråt 
Genom de relationer som mellanchefen skapar neråt till sina underställda uppnår 

organisationen viktiga resultat som gör relationen till en avgörande faktor för 

mellanchefen. Här handlar det om att veta hur en mellanchef ska få rätt person att göra 

rätt saker på rätt plats. 
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 Relationen neråt i organisationen handlar mycket om att bygga upp en uppskattning till 

medarbetarna vilket medför ett upprätthållande av långsiktiga mål. Dessutom ska 

mellanchefen ha kunskap om att transformera tekniska system, politiska metoder och 

mål för att få sina medarbetare att förstå sitt arbete. Mycket tid går åt till att förmedla 

dessa delar mellan över- och underordnade men är väldigt viktiga för att hela 

organisationen ska fungera (Keys & Bell, 1982). 

4.1.3 Parallella relationer 
Ett sätt att hjälpa sig själv som mellanchef är att utveckla sina relationer till de som är 

mer jämlika i sin situation. Relationer blir allt viktigare när många jobb blir 

projektbaserade och när fler snabba beslut ska tas på mellannivå. Genom att samarbeta 

med andra mellanchefer får man ett bra stöd i arbetet för att nå resultat och en bra hjälp 

då alla befinner sig i en liknande arbetssituation (Keys & Bell, 1982). 

4.1.4 Externa relationer 
Organisationer har alltid olika samarbeten med andra organisationer och det är ofta 

mellanchefens uppgift att upprätthålla dessa relationer. Att förmedla vad som händer 

inom organisationen kan vara av stort intresse för externa intressenter dock kan det lätt 

uppstå konflikter i relationen då det finns olika mål med relationens betydelse. Det 

handlar om att ständigt förhandla och anpassa sig för att alla parter ska bli nöjda med 

samarbetet. Genom relationer kan man på ett positivt sätt få en utomstående syn av 

organisationen och på så sätt få feedback som kan bidra till förbättringar. Dessutom kan 

relationen ge insyn i hur en annan organisation löser sina problem (Keys & Bell, 1982). 

4.1.5 Hantering av relationer 
För att hantera olika relationer behöver mellanchefen ha olika "ansikten". Det innebär 

förmågan att hantera relationer på olika sätt beroende på situation, att ständigt ”vända 

kappan efter vinden” men för att lyckas bör relationen utvecklas inom rimliga gränser 

(Keys & Bell, 1982). Personliga åsikter och principer måste bortses när en mellanchef 

inser svårigheter med olika grupper. Istället måste man ständigt kunna vara till lags 

mellan alla relationer och samtidigt vara flexibel i samtliga situationer, för att kunna 

skapa tillfredsställande resultat. Mellanchefen får dessutom agera översättare mellan de 

olika relationerna för att en specialist inom ett område ska bli förstådd inom ett annat 

(Keys & Bell, 1982). 
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Roller i organisationer har förändrats med tiden. Från att varje arbetsledare hade ett 

ansvar för ett visst antal spann av underställda till att dagens anställda vill arbeta mer 

självständigt och ta eget ansvar. Chefrollerna har förändrats och man ska som chef inte 

längre “övervaka” sina anställda utan arbeta med dem. Alla ska ses som arbetspartners 

och kompanjoner i organisationen (Bell, 1997). 

 

Val av teori 

Då vår studie är inriktad på mellanchefers roll, har vi valt att ta med en teori om 

mellanchefens ansvarsområde och dess relationer ut i organisationen. Genom att påvisa 

en mellanchefs betydande roll för en organisations arbete och värdet av relationer till 

olika nätverk har denna teori hjälpt oss att analysera vår empiriska del.  

 

4.2 Grupper 

Att samverka i en grupp ses som en av de viktigaste grundformerna av personligt och 

socialt stöd. Mycket av det som vi idag gör påverkas av andra eller är avsett för andra, 

gruppen blir som en länk mellan individ och samhälle. Små grupper är den form som 

ger människor störst tillfredsställelse både privat och i arbetslivet då det skapar 

möjlighet till nära och personlig kontakt samtidigt som de är tillräckligt varierande för 

att ge stimulans. Organisationer kan också genom små grupper få en bättre beredskap i 

arbetet i form av bättre prestationer och effektiva beslut. En mindre grupp kan vara 

förutsägbar genom att det redan finns en förkunskap och en struktur om erfarenhet och 

mål vilket innebär att gruppen vet vad som kommer att ske när de träffas, men inte när. 

Strukturen påvisar vad som finns inom en grupp och skapar stabilitet för samtliga 

gruppmedlemmar (Nilsson, 2009).  

 

Enligt Nilsson (2009) är individerna de som utgör den största och viktigaste strukturen 

inom en grupp. Varje medlem tillför sin egen personlighet och erfarenhet och erfarenhet 

kommer oftast från tidigare upplevelser i en annan grupp. De personliga behoven inom 

en grupp handlar om att få bekräftelse och känna trygghet och samhörighet. Då en 

individ inte känner kontakt med övriga gruppmedlemmar kan man lämna gruppen eller 

utöva maktspel för att få mer kontroll. I en grupp måste det finnas gemensamma 

faktorer för att hålla samman alla medlemmar och det är främst genom mål och behov. 
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 Varje individ har egna behov som enbart kan uppfyllas tillsammans med andra men det 

finns även primära behov som kräver samarbete för att tillfredsställas. Människor 

utanför gruppen är också en viktig del för att uppfylla de personliga behoven. Som en 

grupp får människor fördelar i det sociala behovet genom att tillsammans gör något som 

känns meningsfullt. Att man anpassar sig till varandra bidrar också till att det skapas ett 

mönster som utgör en gruppidentitet. Gruppidentiteten gör att medlemmarna beter sig 

utifrån ett “vi” perspektiv vid tankar och mål (Nilsson, 2009).  

 

Val av teori 

Gruppers betydelse och dess påverkan på människors sociala förmåga har stort 

inflytande på organisationers utveckling. Genom att fokusera på grupper har vår empiri 

stärkts då respondenterna beskriver hur de påverkas av andra gruppers beslut samt att de 

olika grupperna kan ge bekräftelse och stöd i arbetet. 

 

4.3 Performance Management  

Performance Management beskrivs som en naturlig process som bidrar till ett 

effektivare ledarskap för enskilda individer och grupper. Effektivare ledarskap handlar 

också om att uppnå en högre prestanda inom organisationer. Genom processen skapas 

en gemensam förståelse om vad som ska uppnås och det görs genom ett förhållningssätt 

mellan ledning och enskilda individer. Processen skall även bidra till att 

uppmärksamma var i organisationen det kan behövas extra hjälp för att förbättra 

anställdas prestationer och förmågor (Armstrong & Baron, 2009).  

 

Performance Management ska hjälpa till att föra organisationens mål framåt och 

klargöra för dess innebörd vidare ut i organisationen. Användandet av Performance 

Management ska ständigt vara under en process och utvecklas med tiden, och det ska 

ständigt cirkulera en feedback för att kunna förbättras. Agendan för arbetet sätts utifrån 

vad en individ förväntas att göra för att kunna genomföra och utveckla sina uppgifter. 

Uppgifterna avgörs av organisationens mål och förväntade resultat och för att nå dessa 

behövs planer och stöd för att varje individ ska lyckas. Performance Management ska 

förverkliga att arbetsuppgifter dokumenteras vid förändringar, och genom det, se till att 

det finns möjlighet till coachning och stöd i arbetet (Armstrong & Baron, 2009). 
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Det finns tre olika kapital som ligger till grund för att utveckla ett bra ledarskap inom 

organisationer; Socialt kapital, Organisatorisk kapital och Mänskligt kapital. 

Organisatoriskt kapital består av olika hjälpmedel som alltid ska finns till hands för 

samtliga individer inom organisationen. Det kan bland annat vara genom manualer och 

olika databaser. Det sociala - och mänskliga kapitalet går hand i hand då de är beroende 

av varandras utveckling. Då organisationer är uppbyggda av olika nätverk och 

strukturer behövs människors erfarenheter och kunskaper för att utveckla dessa nätverk 

och för att sprida information vidare. För att ett bra ledarskap ska fungera gäller det att 

dessa tre kapital kombineras och arbetas med kontinuerligt (Armstrong & Baron, 2009). 

 

Chefen har ett stort ansvar för allt som händer inom organisationen. Genom att ständigt 

se till att organisationen är uppdaterade med den senaste informationen skaffar de sig 

kvalifikationer för att möta nya utmaningar och mål (Armstrong & Baron, 2009). 

 

Vårt val 

Performance Management handlar om skapa ett effektivare ledarskap och att förbättra 

kvaliteten inom organisationen. I vår empiriska del ligger mycket fokus på utveckling 

och förmågan till att bli bättre genom olika processer av stöd, därför styrker denna teori 

vår empiri. 
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4.4 Mellanchefens sociala stöd 

“I många stora organisationer minns man den tid då mellanchefens tillvaro 

kännetecknades av revirtänkande och rivalitet. Då gav det en mellanchef lika stor 

tillfredsställelse när en kollega misslyckades som när han själv uppnådde sina mål. 

Inget företag eller annan verksamhet har råd att agera så idag. Teamarbete får inte 

bara bli ett modeord- det måste vara en ledstjärna för mellanchefen liksom för alla 

andra medarbetare.” 

(Franzén 2004:74) 

 

Det finns många olika intressenter för en mellanchef och det gäller att vårda alla med 

lika värde. Kollegorna är en del av intressenterna och de ska behandlas med värdighet 

och respekt och relationen måste vårdas för att arbetet ska fungera. 

 Det finns ofta ledningsgrupper inom organisationer där relationer naturligt byggs upp 

och vårdas genom gemensamma problem och lösningar men det är även viktigt att 

mellanchefen bygger egna relationer (Franzén, 2004). 

 

Mellanchefer har ansvar för att utveckla och föra en organisation framåt. Att ha en 

mellanchef som mår bra gör att organisationen mår bra. Mohr och Wolfram (2010) 

påpekar att det finns för få undersökningar inom stressområdet för mellanchefer. I 

undersökningen har de kommit fram till att omväxlande uppgifter har en avgörande roll 

för en chefs välmående och att när dessa uppgifter avbryter de vanlig standardiserade 

uppgifterna uppstår en frustation av måluppfyllelse. På grund av de dynamiska 

uppgifterna, förändras ständigt målen vilket kan leda till en irritation. Mohr och 

Wolfram (2010) påstår att det finns en negativ påverkan för mellanchefer med 

dynamiska uppgifter. De har sett ett samband med att förändringar inom organisationer 

kan påverka trivseln och motivationen. Om förändringarna inte har något speciellt 

negativt utfall som försening eller liknande, så har de ändå sett en minskning av 

motivation och trivsel. Författarna menar att dynamiska uppgifter kan påverka en 

människas psykiska hälsa och att för hög stress kan leda till depression. Dock påpekar 

dem att stressen även kan bero på andra omständigheter på arbetsplatsen. Mohr och 

Wolfram (2010) poängterar att en hög arbetsbelastning ökar risken för att utveckla 

psykosomatiska symptom och när det sker är det oundvikligt att detta medför skadliga 

effekter. 
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Beehr, Farmer, Glazer, Gudanowski, och Nair (2003) påpekar att stödet kan komma 

från kollegor men att det även kan komma från chefer. Mellanchefer gynnas genom att 

få stöd från övre chefer som på ett effektivt sätt kan hjälpa till, även om dess effekt 

ibland är låg. Exempelvis kan det handla om arbetsmiljörelaterade problem vilket gör 

det svårt för överordnad att påverka men då kan istället en handledare finnas till hands 

för att hjälpa till som stöd och ta bort negativa känslor på jobbet (Mohr & Wolfram, 

2010). 

 

Mellanchefer utstår mycket press och ansvar för att uppnå resultat, och det kan vara en 

stressfaktor, och beroende på olika strukturer utsättas för överbelastning i arbetet. 

Erfarenhet är en aspekt som ger större förmåga att hantera föränderliga uppgifter och 

mål som ständigt kan ändras i en organisation Vad som framkommit i Mohr och 

Wolfram´s (2010) undersökning är att dynamiska uppgifter inte alltid behöver leda till 

negativa resultat. Utan att få stöd av överordnad och få mer stadiga uppgifter reducerar 

att negativa resultat uppstår och det hjälper mellanchefer att hantera de uppgifter som 

förändras. För att reducera stress i arbetet kan man sätta upp delmål som gemensamt tas 

med hjälp av en överordnad och det medför en viss erfarenhet till nästa mål. Genom 

erfarenhet skapas en förutsägbarhet som sedan förmedlas ner i organisationen, men det 

går inte att utesluta att mellanchefer omges av dynamiska uppgifter (Mohr & Wolfram, 

2010). 

 

Beehr et al. (2003) förklarar att vid arbetsrelaterad stress rekommenderas personlig 

kontakt med andra i liknande situationer då det fungerar som ett motgift. De menar de 

att det sociala stödet kan påverka på två olika sätt, det kan få en direkt verkan där stödet 

som erbjuds reducerar hela den ansträngda situationen, eller bara ge en mild effekt av 

situationen. Socialt stöd ses som en viktig del vid stressiga situationer och det ses även 

som en typ av behandling mot stress och ohälsa. Stödet kan komma från kollegor eller 

chefer och kan ge olika effekter beroende på situationer Beehr et al. (2003). Rousseau, 

Salek, Aubé och Morin (2009) har genomfört en studie som visar att ett stressigt arbete 

kan bidra med olika typer av psykisk ohälsa, som utbrändhet och ångest. För att 

reducera att det stressfulla arbetet leder till negativa konsekvenser finns det två olika 

faktorer som man kan ta hjälp ifrån, stöd från kollegor samt självständigt arbete. 

Medarbetarens stöd och självständigt arbete är tänkt att fungera som en buffert som 

mildrar de negativa effekterna i arbetslivet på en nivå av psykisk nöd. 
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 De två faktorerna ses som kompletterande aspekter på arbetsmiljön då den första 

faktorn handlar om den sociala miljön av anställda, och den andra gäller arbetets design 

(Rousseau et al. 2009). Kollegor utgör en stor roll som stöd när de interagerar med 

varandra och Rousseau et al. (2009) påpekar att ett stöd antingen kan ges känslomässigt 

eller instrumentellt. Det känslomässiga stödet handlar om att visa omtanke och till 

exempel lyssna till vad en medarbetare har för problem utan att komma med någon 

konkret lösning. Det instrumentella stödet pekar istället direkt ut konkreta lösningar till 

ett problem. Stöd skapar en positiv känsla och ökar en individs självkänsla vilket gör 

dem mindre känsliga vid svårhanterliga situationer och beslut. 

 

Rousseau et al. (2009) anser att arbetets karaktär även har en avgörande roll i 

välbefinnandet på arbetsplatsen. De handlar mycket om att individer ska veta vad 

arbetet innebär samt hur det ska genomföras. Ett viktigt ord i denna aspekt är kontroll, 

vilket gör att ohälsa minskar när en individ känner kontroll och självständighet i arbetet. 

Självständigheten bidrar även till en personlig stimulans och att arbetssituationen blir 

mer trivsam. 

 

Vårt val av teori 

Mellanchefer utstår mycket press då de ska ansvara för att arbetet går framåt och se till 

att organisationen utvecklas. För mycket ansvar kan leda till stressiga situationer men 

genom att ha ett bra socialt stöd kan många situationer reduceras. Respondenterna 

beskriver vikten av det sociala stödet i arbetet vilket genom denna teori stärker deras 

ord. 

 

4.5 Mellanchefens tid 

Alla krav och önskemål som kommer från olika intressenter gör att mellanchefens tid 

inte alltid räcker till (Franzén, 2004). Det kan handla om krav från kunder, medarbetare 

och chefer och som mellanchef vill man alltid leverera det bästa. Som mellanchef gäller 

det att hitta en bra balans mellan arbetsliv och privatliv och genom att upprätta en metod 

för att få till en bra nivå. Det finns arbetsuppgifter som är rutinbaserade och 

strukturerade för att underlätta i arbetet men det finns också övriga uppgifter som inte är 

lika lätta att hantera och som tar betydligt mer tid (Franzén, 2004). 
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Time Management är ett sätt att strukturera sin tid för att kunna arbete så effektivt som 

möjligt (Franzén, 2004). Det handlar om att strukturera upp tiden och att skapa 

prioriteringslistor och strukturera in sin tid i stora block. Exempelvis kan man avsätta 

tid till att vara tillgängliga via telefon för att sedan stänga av den och genomföra andra 

arbetsuppgifter. Genom att dela upp tiden blir arbetet mer effektivt och det medför även 

en mindre omställning då det inte uppkommer några störningsmoment. Franzén (2004) 

understryker att de tider som delas in måste vara acceptabla av organisationen i sin 

helhet, ledning och personal ska tycka att de strukturer som skapas är godtagbara. Om 

en mellanchef ständigt måste vara tillgänglig så har den misslyckats med sina 

medarbetare i någon aspekt eftersom en arbetsgrupp måste kunna verka utan att chefen 

ständigt ska vara närvarande. 

 

Enligt Franzén (2004) finns det alltid tidstjuvar i arbetet och många är man som 

mellanchef själv ansvarig för. Oförutsedda händelser kommer alltid att uppstå i arbetet 

vilket innebär att man ibland får lägga saker åt sidan men genom erfarenhet och ständigt 

arbete blir man bättre på att prioritera. Att gå igenom sitt eget tidsbeteende kan även 

underlätta för andra i organisationen då alla vet vad som ska göras och arbetet blir mer 

effektivt. Franzén (2004) menar också att det finns en tidsbrist till att granska sig själv 

men att det går att förverkliga bara man vill. Självgranskning kräver tid men är en viktig 

del i arbetet då man kan planera och strukturera sin tid för att undvika missöden. 

 

En annan del som underlättar en mellanchefs arbetsbelastning är delegering av 

arbetsuppgifter. ”Delegering är en nödvändig utväg när mellanchefens egen tid inte 

räcker till.” (Franzén, 2004: 83). Delegering kan göras permanent eller tillfälligt 

beroende på om något oväntad händelse dykt upp. Ibland tenderar mellanchefen att vilja 

delegera ut uppgifter trots att medarbetarna redan är överbelastade. Det kan bero på att 

uppgifter måste genomföras men att man som mellanchef inte har tiden till det. I det 

läget gäller prioritet och planering och andra uppgifter som inte är så angelägna för 

stunden får vänta (Franzén, 2004). 
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Franzén (2004) konstaterar att det alltid finns tid att frigöra eller omfördela. Ofta 

handlar det om att chefer arbetar utifrån samma spår som alltid, utan att fundera över 

hur man istället kan fördela eller ändra arbetssättet. Det finns inga rätt svar på hur en 

mellanchef ska fördela sin tid utan det ligger helt på sitt eget bevåg och ansvar, därför 

måste en granskning göras på sin egen prestation. 

 

Vårt val av teori 

Tidsbrist är en återkommande faktor bland samtliga respondenter. Att strukturera upp 

och planera arbetet är viktigt för på bästa sätt utnyttja den tid som finns och genom att ta 

med en teori om tid se till vilka förändringar som kan genomföras.  

 

4.6 Coachning 

 

”Coachning är att hjälpa andra att lyckas.” 

(Berg 2004:12) 

 

Berg (2004) påpekar att människor inte kan utveckla sina talanger och resurser utan 

hjälp och stöd från coacher i arbetet. Coachning handlar om att samtala tillsammans 

med en aktör och finna olika lösningar till problem. Samtalen skall öka en persons 

förståelse för sina egna talanger och uppmanas till handling för att sedan kunna få 

feedback på den konkreta handlingen. Coachning genomförs alltid på konkreta 

situationer som sedan måste förstås och tolkas och det görs efter speciella mål och 

önskningar som finns. Coachning sägs förbereda arbetet och hjälpa till under tidspress, 

otydliga mål och förväntningar. Det är viktigt att förstå att coachning inte handlar om att 

leda, styra eller kontrollera utan för att underlätta och stödja i arbetet. Det är även 

viktigt att förstå skillnaden mellan terapi och coachning då terapi behandlar kroppsliga 

och psykiska problem och coachning handlar om att hjälpa personer att nå uppsatta mål 

(Berg, 2004). Coachens roll handlar i stort om att hjälpa chefer och ledare att utveckla 

deras kommunikationsförmåga och det kan göras i liten eller stor skala. Som coach kan 

man fungera som ett bollpank vilket innebär att man har personlig träning med individer 

i organisationen och ser till att de sköter arbetet i sin roll. Svårigheten som coach ligger 

i att kunna se personers utvecklingspotential och sedan sporra personen till att växa in i 

rätt roll (Hamrefors, 2009). 
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4.7 Mentorskap 

En mentor kan beskrivas som en rådgivare, lärare eller handledare och ska hjälpa någon 

att utveckla och öka sin kunskap inom ett visst område eller ämne (Bell, 1997). En bra 

mentor är erfaren inom ett eller flera ämnen och är intresserad av människor och dess 

personliga utveckling av kunskap. I stort handlar mentorskap om överföring av kunskap 

och att ge adepten, självförtroende och stöd i sitt arbete (Arhén, 1991). Det är viktigt att 

inte koppla ihop mentorskap med makt, utan mentorskap handlar om att ge vägledning 

och skapa riktlinjer och ska grundas på att lära ut, inte undervisa. En person som utövar 

mentorskap ska kunna praktisera sina färdigheter och förmedla glädje till de som får 

stöd i sin roll. Mentorskap kan dock vara en väg för maktskapande då en person söker 

efter beundrare eller vill omge sig med personer som ses som underordnade. Att få lära 

andra skapar en plattform för främjandet av en sak eller övertygelse och genom det kan 

man känna makt (Bell, 1997). Enligt Arhén (1991) ska en mentor fungera som ett stöd i 

en organisation genom att öka adeptens självförtroende och vidga personens vyer. Att 

samtala med en mentor kan hjälpa adepten att nå sina mål och att bli starkare i sin roll 

och göra val som man tidigare aldrig skulle ta. Att få stöd av en mentor betyder inte att 

arbetstillvaron är svår och komplicerad utan mentorskap är till för att utvecklas och få 

stöd i det arbete man genomför. Mentorns primära ansvar är att på bästa sätt vårda och 

förvalta relationer (Arhén, 1991). 

 

Vårt val av teori 

En coach eller en mentor ska ge råd och stöd i arbetet och hjälpa till att nå och utveckla 

nya mål. Flertalet av respondenterna såg ett stöd genom sina kollegor och chefer men då 

vi tyckte att coachning och mentorskap borde bli en tydligare del i arbetet valde vi att ta 

med dessa teorier.  
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4.8 Återkoppling och feedback 

Återkoppling handlar i stort om att få tillbaka information efter en arbetssituation. En 

prestation som antingen skett spontant eller planerat diskuteras i utvecklingssyfte och 

återkopplas. Att ta emot feedback måste ske under okritiska grunder även om en individ 

som får information är kritisk i tanken. Att uttrycka sig kritisk mot den återkoppling 

som ges kan generera att medarbetare slutar att ge feedback. 

 Det gäller att lyssna och ta in den informationen som ges för att sedan ta till vara på den 

för att utvecklas och bli bättre tills nästa gång. Om individen litar på medarbetaren som 

ger feedback är det lättare att ta den till sig, mycket handlar om att visa respekt för 

varandra i arbetssituationer (Waldermarson, 2009). 

 

Vårt val 

Feedback är en viktig del av arbetet för att se möjlighet till utveckling och förändring. 

För att se att återkoppling av olika situationer bör fungerar på ett effektivt sätt har vi 

valt ta med feedback som en avgörande roll för utvecklingen i organisationen. 

 

4.9 Nätverk 

Organisationer har alltid haft koppling till omvärlden och på senare tid har det blivit allt 

mer tydligt. Genom Informations och Kommunikationsteknologi (ICT) och kunskapen 

om olika faktorer som exempelvis produktionsfaktorer, har utvecklingen bara gått 

framåt. ICT har bidragit till ett växande nätverk vilket har sammanfört människor 

närmre varandra och skapat en större sökbas med mer intelligenta sökmotorer. 

Utvecklingen har lett till mer tänkande nätverk där “samtänk” blir en betydande faktor 

och genom den sprids information allt snabbare och blir till en färskvara (Hamrefors, 

2009). Genom ICT har kunskapen ökat och det har blivit lättare att få tag på 

information. Det har blivit svårare för organisationer att klara sig på egen hand då man 

måste vara en del i nätverket för att hänga med i kunskapsutvecklingen. Det handlar inte 

längre om att hålla kunskapen för sig själv utan att dela den via andra nätverk (Allee, 

2003). 
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Genom utvecklingen av ICT och ökad kunskap om faktorer har en ny typ av 

produktionsorganisationer skapats som har fått namnet värdenätverk. Värdenätverk kan 

ses som en värdekedja och när en verksamhet befinner sig i en sådan ökar kraven på 

ledarskap. Organisationen måste utveckla två typer av kommunikativt ledarskap och det 

är genom ideologiskt och kontextuellt ledarskap. Ideologiskt ledarskap handlar om en 

uppgift för den högsta ledningen där man ska ta fram organisationens roll i nätverket 

och utveckla relationer till de som man skapar värde tillsammans med. Kontextuellt 

ledarskap handlar om att utveckla de komplexa relationer som är viktiga för nätverket, 

både svaga och starka relationer (Hamrefors, 2009). 

 

Vårt val av teori 

Genom olika nätverk har människor förts samman och samtänk har blivit en betydande 

faktor för organisationers framtid. Organisationen vi valt att studera använder sig av 

olika datasystem för att förenkla och effektivisera arbetet vilket därför kompletteras av 

denna teori.  
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5 Analys 

 

I följande kapitel analyserar och sammanställer vi det empiriska materialet med hjälp 

av teoretiska ståndpunkter. Kapitlet är indelat i likhet med det empiriska kapitlet men 

med en viss modifiering för att skapa en mer underlättad struktur. 

 

5.1 Rollen som Mellanchef inom kommunens förvaltningar 

I rollen som mellanchef förväntas man kunna “lite av allt” och arbetet handlar i stort om 

att driva arbete och personal framåt och samtidigt sköta en verksamhet med budget och 

ekonomi i balans. Antalet anställda per respondent varierar och beroende på förvaltning 

har respondenten även ansvar för bland annat omsorgstagare, elever och anhöriga. I 

rollen som enhetschef krävs mycket planering och strukturering av arbetet och flertalet 

av respondenterna beskriver sin arbetssituation som stressig då man har mycket att hålla 

reda på. Arbetets fokus är främst att som chef leda sin personal och att fungera som en 

mellanhand mellan övre ledning och underställda men mycket arbete läggs också på 

administrativt arbete. 

 

Enligt Franzén (2004) handlar mellanchefens roll om att förmedla information mellan 

organisationernas nivåer samt planera tiden för att på bästa sätt effektivisera arbetet. 

Som Keys och Bell (1982) nämner handlar det att som mellanchef ha kontroll över fyra 

olika nätverk; nivåerna uppåt och neråt i organisationen, samma nivå där andra 

mellanchefer ska hanteras samt kontroll över externa intressenter. Som mellanchef finns 

det risk att bli klämd mellan de olika nätverken men fokus ska alltid ska ligga på att föra 

intresset vidare i organisationen. Keys och Bell (1982) pratar också om de olika 

relationerna som ska finnas för en mellanchef och att den relation som uppstår med dess 

egen chef eller ledning är den som utgör grunden för arbetet. Vidare är relationen neråt 

minst lika viktig och det är här som resultat blir till. Mellanchefen ska transformera 

tekniska system, politiska metoder och mål för att få sina medarbetare att förstå sitt 

arbete. Det är viktigt att som mellanchef vara flexibel och till lags för att på bästa sätt 

skapa bra och värdefulla relationer. 
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Att arbeta som mellanchef kräver ett brett och ansvarsfullt arbete och förmågan att 

kunna lite av allt. Vi har genom vår studie förstått att man aldrig blir en fullärd ledare 

utan det finns alltid mer att lära. Genom de fyra olika nätverken skapas relationer som 

har en betydande roll för vidare arbete men det kommer alltid finnas svårigheter med 

förmedla information då vi alla människor är olika. Alla grupper vill alltid på bästa 

möjliga sätt gynna sig själva samtidigt som de vill samarbeta med de andra för att 

komma framåt. Som mellanchef kommer man alltid att stöta på svårigheter i arbetet 

men det är då viktigt att få stöd i det man gör. Eftersom denna situation aldrig kommer 

att förändras då information alltid kommer gå via mellanchefen finner vi att stödet bara 

kan situations anpassas till en viss del. Information som ska ner i organisationen kan få 

stöd i formulering eller liknande men beslut uppifrån är alltid beslut som måste 

fullföljas oavsett om mellanchefen anser det vara rätt eller fel. Inom omsorgen började 

man i våras införa ett system som går ut på att anställda har rätt att jobba heltid och att 

anställda ska sätta sitt eget schema, vilket var en ide som ledningen tog beslut om. 

Genom detta beslut har schemaläggningen blivit tydligare och mer önskvärd men det 

skapade också mer arbete för mellanchefen genom kontroll och justeringar. Något som 

skulle underlätta i arbetet gav istället mer arbete för mellanchefen. Problemet ligger i att 

beslut som tas ser bra ut på papper men när det sedan implementeras i den verkliga 

organisationen blir resultatet något helt annat. Trots problematik måste en mellanchef 

föra intresset vidare ner i organisationen och stödja den utveckling som skett. I och med 

detta förstår vi den komplexitet som mellanchefens roll innebär, för beslut kommer 

alltid att tas som inte kommer gynna alla vilket gör att rollen kommer alltid att vara 

pressad. 

 

5.2 Förvaltningarnas arbetssituation 

Samtliga respondenter påpekar att deras arbetssituation är kontrollerbar. Även om de 

har konstaterats att arbetsuppgifterna går att klara av påpekas det vid olika tillfällen att 

bördan blir för stor för att klara på egen hand. Allt som ska skötas ska vara i balans och 

mycket handlar om att få personalen att trivas och skapa en god arbetsmiljö. Eftersom 

Kalmar kommun är en politiskt styrd organisation händer det ofta att arbetsuppgifter 

skiftar beroende på vilka besluts som tas uppifrån, det kan skapa frustration då man 

måste jobba åt olika håll vid olika tillfällen. 
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 I sin roll på kommunen har man viljan att driva organisationen framåt men det finns 

oftast inte tid eller kapacitet till att göra det. En respondent påpekar att arbeta med 

människor gör att dagarna kan vara svåra att förutse då vissa verksamheter kräver 

tillgänglighet 24 timmar om dygnet. 

 

En mellanchef ska till en viss del ha ett dynamiskt och standardiserat arbete för att må 

bra, men när de standardiserade uppgifterna avbryts kan frustration uppstå (Mohr & 

Wolfram, 2010). Det är när målen ständigt ändras som frustrationen uppstår. Den 

vanmakt som ibland kan uppstå tillsammans med en hög arbetsbelastning kan i långa 

loppet leda till ohälsa. Rousseau et al. (2009) påpekar att mycket handlar om att 

individer ska veta vad arbete innebär samt hur det ska genomföras för att de ska trivas 

på en arbetsplats, med andra ord ska det finnas en kontroll i såväl konkret utformat 

arbetet som i det självständiga. 

 

Dynamiska uppgifter är något som tydligt visats i respondenternas svar, och detta inom 

samtliga förvaltningar. Vi har märkt en klar skillnad mellan de förvaltningar vars 

verksamheter involverar människor utöver anställda då snabba förändringar ständigt 

avbryter de standardiserade uppgifterna. På Kommunledningskontoret är arbetet mer 

rutinbaserat och då arbetsuppgifterna främst består utav administrativt arbete sker 

vanligtvis inga större förändringar, men även dessa kan skifta. Vi anser att man som 

mellanchef inom kommunen behöver varierande arbetsuppgifter för att växa som person 

och chef. Vi anser även att det bidrar till man lär sig hantera olika situationer och därför 

kan växa in i rollen som en bra och stabil enhetschef. En mellanchef måste ha rätt 

inställning och personlighet för att kunna hantera arbetsuppgifter och samtidigt må bra. 

Som en av respondenterna påpekade, “hellre slutföra uppgifter och jobba över, än att 

behöva ta med sig allt hem”. Genom att hitta en balans i arbetet och prioritera olika 

uppgifter blir stressen mindre påtaglig, som Mohr och Wolfram (2010) påpekar, med 

hjälp av olika delmål skapas erfarenhet till nästa mål. 

 

Den största boven i arbetet är tiden då den anses vara otillräcklig, respondenterna menar 

att det alltid finns mer att göra och saker som kan förbättras. Tiden måste ständigt 

prioriteras på rätt saker vilket leder till att man försöker lösa så många problem som 

möjligt på kort tid, “släcka bränder”. 
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 Samtliga respondenter önskar att arbetstiden skulle spenderas mer ute i verksamheterna 

men det administrativa arbetet tar mer och mer tid prioriteras mycket av den tiden bort. 

Att inte ha möjligheten till att vara ute bland personalen i den mån man önskar påverkar 

de anställda då även dem ibland behöver mer ledarskap och stöd. Problemet drabbar 

främst de förvaltningar som arbetar med boenden eller grupper men tidsbrist påverkar 

även Kommunledningskontoret då respondenten poängterar att man hela tiden måste 

prioritera arbetet. Respondenten menar att det ligger i varje chef ansvar att se till att de 

viktigaste uppgifterna får gå först. 

 

Franzén (2004) menar att de påfrestningar som uppstår i mellanchefens arbete gör att 

tiden inte alltid räcker till. Eftersom kraven kommer från alla håll brukar man som chef 

känna att man alltid vill prestera sitt bästa gentemot samtliga grupper. Uppgifter som 

går på rutin går ofta snabbt men de uppgifter som är mer komplexa kräver mer tid. 

Franzén (2004) pratar om Time Management för att effektivisera sig själv som 

mellanchef. Att göra prioriteringslistor för saker som måste genomföras samt att 

strukturera tiden som finns att tillgå genom olika tidsblock. Genom att skapa tidsblock 

som accepteras av hela organisationen får chefen saker och ting gjorda inom ramen för 

en viss tid utan att det dyker upp olika störningsmoment. Det kommer alltid finnas 

tidstjuvar inom organisationer, saker som dyker upp och kräver direkt åtagande vilket 

gör att annat får vänta. Detta underlättas av erfarenheter samt att hanteringen och 

prioriteringen blir enklare att klara av (Franzén, 2004). En mellanchef ska kunna 

delegera ut uppgifter då tiden inte räcker till och det kan göras permanent eller tillfälligt 

beroende på uppgifternas angelägenhet. Som mellanchef finns det alltid saker att utföra 

och omfördela och det är lätt att halka in på samma spår även om det ibland inte är det 

bästa. Att granska sig själv för att hitta sina egna tidstjuvar och delegera ut uppgifter 

som tar onödig tid är viktigt. Det ligger på mellanchefens ansvar att planera sin tid och 

prioritera uppgifter i den ordning som krävs för att undvika missöden in organisationen 

(Franzén, 2004). 

 

Tidsbrist är något som vi människor alltid kommer att drabbas av och sett till en 

mellanchefs tid kommer arbetet alltid vara under press. Att granska sig själv och sin tid 

anser vi vara viktigt för arbetets utveckling men beroende på olika arbetssituationer kan 

det bli svårt att förändra vissa delar. Att fördela arbetet in i olika tidsblock är ett bra sätt 

för att få uppgifter gjorda.  
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Flertalet av respondenterna påpekar att det ofta uppkommer störningsmoment inom de 

små rutinbaserade uppgifterna vilket gör att det tar längre tid att slutföra arbetet än vad 

det borde. Att stänga av telefonen eller mailen under vissa tider tror vi verkligen 

underlättar arbetet då de ofta stör under arbetes gång. Respondenterna har beskrivit att 

deras tid främst går åt till administrativa uppgifter då dokumentation har blivit allt 

viktigare inom organisationen. Vi menar att tidsbristen främst beror på att de 

administrativa uppgifterna är positionsbundna men att olika stödfunktioner skulle kunna 

avlasta arbetet bitvis. Att strukturera sin tid skapar ett stöd åt sig själv genom att man 

hjälper sig själv att reducera tidstjuvar. Eftersom tidsblocken ska vara accepterade av 

hela organisationen anser vi att man ska stödja chefers tidsplanering. 

 

5.3 Stöd i det vardagliga arbetet 

Stöd har definierats av respondenterna som hjälp och support av sina kollegor samt 

chefer. I två av förvaltningarna arbetar man i olika team för att skapa bättre samarbete 

och för att kunna stödja varandra i större frågor och beslut. Annars förekommer 

gruppmöten inom varje förvaltning där man tar del av varandras erfarenheter och där 

man har ett utbyte av frågor och synpunkter. Samtliga respondenter menar att 

kollegorna är det viktigaste stödet på arbetsplatsen genom att man hjälper varandra när 

något går snett eller när man bara har lust att föra en dialog. Utan varandras stöd skulle 

arbetet bli betydligt svårare! 

 

Franzén (2004) menar att man som mellanchef måste vårda sina relationer till sina 

medarbetare för att på bästa sätt skapa bra relationer. Relationer byggs ofta upp när man 

strävar mot gemensamma mål och lösningar men som mellanchef måste man även 

bygga egna och personliga relationer. Beehr et al. (2003) pratar om att personlig kontakt 

med andra i liknande arbetssituationer är ett stort stöd i arbetet och att det ofta kommer 

från kollegor eller chefer. Rousseau et al. (2009) poängterar att en medarbetares stöd 

kan reducera negativa effekter av ett arbete samt att de kan ge både känslomässigt eller 

instrumentellt stöd. Genom att få eller bara veta att man har stöd, skapas en positiv 

känsla som påverkar individer så att de lättare kan klara av svåra situationer. Nilsson 

(2009) pratar också om gruppers betydelse för det sociala stödet. 
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 Att verka i en grupp ger en känsla av samhörighet och förtroende och genom små 

grupper får man störst möjlighet till personlig kontakt. Små grupper bidrar också till 

effektivare arbetet och snabbare beslut. 

 

Inom Kalmar kommun beskriver samtliga respondenter att det största stödet kommer 

från kollegor som befinner sig inom samma arbetsposition. Vi har märkt att kontakten 

med chefer ofta kommer i andra hand då större fall eller problem har uppstått. Att 

samverka i team eller större grupper skapar ett bra stöd både socialt och arbetsmässigt 

och att dela erfarenhet och åsikter har vi förstått spelar en stor roll för arbetets och 

individernas utveckling. Vi har inom kommunen sett att det går att identifiera olika 

grupper så som hela organisationen, förvaltningarna, enheterna. Även medarbetarna 

utgör mindre grupper samt att enhetscheferna är en grupp för sig och ju mindre grupp 

desto närmre kommer stödet finns vilket leder till bättre resultat. Vi menar att eftersom 

även enhetsgrupperna är indelade som team i förvaltningarna blir grupperna mindre och 

det sociala stödet mer konkret. Kollegornas stöd är viktigt och det gäller att skapa bra 

relationer för att undvika fiendskap och osämja. Alla är vi medvetna om hur olika 

människor är varandra och att alla inte passar tillsammans, men när det gäller arbetet 

måste man anpassa sig så gott det går. Vi menar “håll dina vänner nära men dina fiender 

ännu närmre” för att på så sätt få ut så mycket som möjligt ur alla arbetssituationer. 

 

5.4 Feedback 

Något som en av respondenterna tar upp vid intervjun är hur viktigt det är att få stöd 

från kollegorna men även att få stöd från medarbetarna. Att personalen berättar hur de 

går i arbetet ses som ett stöd i sig eftersom feedback påverkar mellanchefens 

arbetsuppgifter. Respondenten påpekar vikten av medarbetarnas information då man 

själv inte kan se och höra allt som händer. 

 

Enligt Waldermarson (2009) handlar feedback om att få tillbaka information vid utförd 

arbetsuppgift, antingen efter spontana arbetssituationer eller efter inplanerade 

situationer. Feedback ges för att återkoppla om en situation lösts på rätt sätt eller om det 

fanns andra lösningar att ta till för att få ut ett bättre resultat. En viktig aspekt vid 

feedback är att lyssna och ta till sig information som ges, även om mottagaren är kritisk, 

för att till nästa gång bli ännu bättre. 
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Enligt Armstrong och Baron (2009) ses Performance Management som en naturlig 

process som ska bidra till ett mer effektivt ledarskap inom organisationen. Genom 

processen skapar man tillsammans en gemensam förståelse för vad som ska uppnås och 

vad som kan förbättras. Processen ska hela tiden vara under arbete och det ska 

kontinuerligt cirkulera en feedback för utrymme till förbättring och utveckling. 

 

Feedback är en viktig del i arbetets fortsatta utveckling och genom att få kritik för sina 

arbetsprestationer vet man vad som kan göras bättre till nästa gång. Feedback var 

generellt inget som togs upp av de resterande respondenterna vilket vi reagerade på. För 

att arbetsuppgifter och ledarskap ska kunna förbättras krävs det en återblick av 

genomförda prestationer. Vi menar att genom att få en återkoppling både som 

mellanchef och medarbetare i arbetet blir det gemensamma målet tydligare och alla vet 

vad som krävs för att förbättras. De respondenter som vi intervjuat påpekar att deras roll 

som mellanchef kräver allt mer och mer administrativt arbete vilket leder till att rollen 

som ledare ute i organisationen minskar. På grund av detta blir det ännu viktigare att 

medarbetarna genomför sina arbetsuppgifter så bra som möjligt för att på bästa sätt 

utvecklas och bli bättre som organisation. Vilket man även kan koppla till Performance 

Management där man jobbar mot gemensamma mål tillsammans för att ständigt vara i 

en utveckling både på individ- och organisationsnivå. Feedback från medarbetarna till 

mellanchefen ser vi som väldigt viktigt då deras åsikter om beslut och arbete ges. 

Samtliga förvaltningar har idag bra samarbete inom sina enheter men då feedback inte 

tas upp som en viktig del i arbetet kan man förstå varför vissa oklarheter och missnöjen 

uppstår. 

 

5.5 Stödfunktioner i det vardagliga arbetet 

Respondenterna påpekar att stödfunktioner som finns inom Kalmar kommun faller inom 

specifika områden. Det finns idag en mängd olika datasystem som är till för att 

underlätta och planera arbetet i form av schemaläggning och lönehantering. Det finns 

också tillgång till bland annat löneassistenter, ekonomiassistenter samt personalansvarig 

som ska hjälpa till i arbetet. Inom varje förvaltning finns det också en eller flera 

personalutvecklare som arbetar operativt med personalen och ska ge stöd till 

förvaltningarnas chefer, och detta sker i nätverk med kommunens ledning. 
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Kommunledningskontoret ska fungera som ett stöd och ge service till de olika 

förvaltningarna och de ska företräda personalfrågor till förvaltningarna samt ansvara för 

kommunens dokument och riktlinjer. Vid större beslut vänder sig främst till 

förvaltningscheferna till Kommunledningskontoret men respondenten påpekar att även 

dem ibland får tips och råd från förvaltningarna när de kommit med egna lösningar på 

olika problem. Inom kommunen finns det över lag olika stödfunktioner att tillgå i form 

av IT, juridik och ekonomi med mera som alla kan ta del av vid behov. Stödfunktioner 

finns att tillgå men flertalet av respondenterna anser att på grund av mängden 

administrativt arbete behövs det fler funktioner. 

 

De respondenter vi intervjuat anser sig idag ha tillgång till olika funktioner av stöd men 

att de ändå känner ett behov av mer avlastning i arbetet. Respondenterna anser att de till 

viss del känner sig tillräckliga inom vissa arbetsområden men att när det gäller det 

administrativa arbetet vill dem ha mer hjälp. De stödfunktioner som idag finns ska 

verka för hela förvaltningar och det bidrar till att man bara kan få hjälp med enstaka 

delar. Att dela på funktioner tror vi gynnar förvaltningens ekonomi, men sett till 

belastningen som uppstår anser vi att det inte blir en bra lösning. Cheferna får inte 

tillräckligt med hjälp och personen som ska fungera som funktion får mängder av arbete 

vilket leder till att ingen riktigt vinner på situationen. Vi tycker det ska tillsättas 

funktioner som ska verka närmre mellanchefen för att på så sätt skapa ett bättre stöd 

samtidigt som rollen som funktion får mer ordnade arbetsuppgifter. Genom att lägga 

funktionerna närmre mellanchefen kombinerar man det med ett socialt stöd och 

funktionerna blir en del av de mindre grupperna ute i organisationen. Detta kan göra att 

stödet leder till ett effektivare arbete. 

 

Teoretiskt sätt är de svårt att förankra konkreta stödfunktioner då organisationer är så 

pass olika att funktionerna varierar beroende på organisationer och dess storlekar. Vi 

har valt att inte gå djupare in i vilka konkreta funktioner det finns då fokus ska ligga på 

förekomsten. 
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5.6 Förutsättningar i arbetet 

Inom samtliga förvaltningar finns det mallar och riktlinjer att följa i arbetet i form av 

processkartor och verksamhetsböcker. Respondenterna anser att det är bra att det finns 

mallar och dokument för att underlätta genomförandet av uppgifter men att de ofta 

består av stora dokument som gör det svårlästa och otydliga samt att de ofta är 

uppdelade och utspridda. De hade istället önskat att det fanns förenklade mallar och 

riktlinjer. Vissa mallar grundas för att verksamheterna har olika lagar, regler och policys 

som måste följas. Vid beslut som tas av högre ledning eller politiker samt när lagar och 

regler gäller måste verksamheterna anpassa sig. En av respondenterna inom 

Omsorgsförvaltningen påpekar att man alltid ska följa de beslut som tagits men att man 

som mellanchef får anpassa det efter verksamheten. De påpekar även att mycket lämnas 

öppet för egen styrning för att enheterna ska kunna arbeta så bra som möjligt. 

 

Hamrefors (2009) påpekar att utvecklingen av nätverk har gett ett mer “samtänk” som 

ska sprida information snabbare och “färskare”. Utvecklingen har skapat ett behov av 

att vara en del i ett nätverk och det är svårare för organisationer att klara sig själva, man 

kan inte hålla kunskap utan man delar det med andra via nätverk (Allee, 2003). Inom 

nätverken handlar det om att vårda de relationer som finns och ledningen måste välja 

vilka som ska ingå för att sen tillsammans utveckla att den information som sprids är av 

värde (Hamrefors, 2009). 

 

Att kommunen styrs av lagar och regler kan försvåra stödet och dess funktion då 

uppgifter kan vara styrda av specifika tillvägagångssätt. Inom Kommunledningskontoret 

påpekar respondenten att många av de riktlinjer som finns skapas på grund av de lagar 

och regler som gäller inom en politiskt styrd organisation. Resterande respondenter 

påpekar att många av de mallar och riktlinjer som idag finns inte är anpassade för alla 

verksamheter och de anser att den högre ledningen ofta inte ser till det verkliga arbetet. 

Detta kopplar vi till att man inte jobbar i “samtänkt” utan vi tror att beslut ibland tas för 

att det ser bra ut på papper. Vi anser att en mer tydlig översikt bör göras innan beslut tas 

för att på så sätt säkra att de passar och kan implementeras på samtliga förvaltningar.  
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5.7 Avsaknad av stöd och stödfunktioner 

Vad som ständig påpekas av respondenterna är avsaknaden av tid samt behovet av fler 

resurser för att man själv ska kunna arbeta mer med personalen. För att kunna göra detta 

krävs ett större stöd och fler resurser inom det administrativa området. Flertalet av 

respondenterna spenderar mycket tid på möten och i telefon eller framför datorn. Hos en 

av respondenterna finns det en önskan om att skapa ett kontaktcenter för att på ett mer 

effektivt sätt vidarekoppla olika ärenden till rätt personer. Något som också ses som ett 

problem är att alla uppgifter som ska göras inte alltid ska ligga under mellanchefens 

ansvarsområde och det medför att det “riktiga” arbetet inte alltid blir gjort. En av 

respondenterna påpekar att det kan bero på brist i delegering samt att kontrollbehovet 

kan ta över då man vill ha saker och ting gjorda på ett speciellt sätt. Samtliga önskar att 

stödet hade kunnat följa med i arbetets utveckling och ge stöd när det verkligen behövs 

för att underlätta arbetsuppgifterna. 

 

Franzén (2004) påpekar att det är ett vanligt fenomen att en mellanchefs tid inte räcker 

till. Mellanchefens roll blir allt svårare och större och problemen och kraven ökar 

samtidigt som tiden blir mer utspridd. Därför är det viktigt att hitta en bra balans i sin 

arbetsposition men även i sitt privatliv. Att anpassa sin tid enligt modellen Time 

Management ses som ett enkelt verktyg för att underlätta och frigöra tid hos 

mellanchefen. Detta ska på ett effektivt sätt strukturera upp den tid som finns tillgänglig 

under en arbetsvecka. En individ kan inte alltid vara tillgänglig men Franzén (2004) 

poängterar att en chef inte alltid ska behöva vara tillgänglig. Det kan alltid finnas 

omständigheter som kan stjäla tid men i många lägen handlar det om att kunna 

prioritera arbetet och lära sig sitt eget beteende samt att prioritera. En annan viktig 

aspekt är att kunna delegera ut arbete som inte ska behöva ligga på mellanchefens bord 

för att effektivisera arbetet. Mycket av tidsbristen och att man känner sig överbelastad 

av arbete faller under mellanchefens eget ansvar men med hjälp av Time Management 

struktureras arbetsveckan. 

 

Prioritering av arbetet är väldigt viktigt för att hinna med alla uppgifter som ska göras. 

Det dyker ofta upp saker som kanske behöver prioriteras högre än annat och man måste 

då vara beredd på att släppa allt. Vi har sett en tendens av kontrollbehov i våra 

respondenter vilket innebär att många har svårt att delegera ut arbetsuppgifter. 
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Ibland kan uppgifterna inte delegeras ut men många gånger handlar det om att man vill 

få saker gjorda på sitt eget sätt och därför gör man det hellre själv. För att hinna med 

alla arbetsuppgifter anser vi att man som mellanchef måste våga delegera ut mer 

uppgifter för att istället kunna lägga fokus på annat. Respondenterna har också flera 

gånger uttryckt att de kommer med egna förslag på lösningar vilket vi anser är ett bra 

sätt att visa engagemang och vilja på. Som nämnt ovan föreslogs ett kontaktcenter för 

att reducera stress och spara tid av att inte vara tillgänglig. Mellanchefen blir mer 

effektiv då den inte blir avbruten i sina uppgifter lika ofta. Mellanchefen har ett väldigt 

ansträngt schema och även om man i rollen som chef försöker prioritera sin tid så är vår 

uppfattning att det måste komma in mer stöd i arbetet som gör att tiden friläggs. 

 

5.8 Utbildning och utvecklingssamtal 

Inom Kalmar kommun erbjuds enhetscheferna ofta utbildningar för att upprätthålla och 

utöka sin kompetens. Det finns även ett krav för chefskörkort för att man ska vara 

kvalificerad som chef i organisationen. Viljan att utöka sin kompetens genom 

utbildningar finns hos mellancheferna på kommunen men de påpekar även här att tiden 

är en avgörande faktor. Samtliga enhetschefer har utvecklingssamtal med sina chefer för 

att se över frågor gällande personlig utveckling och verksamheten. Övriga möten sker 

mellan de olika enhetscheferna kontinuerligt och med högre chefer vid behov. 

 

Genom att anpassa ledarskapet mot ett Performance Management koncept kan en 

organisation få ett effektivare ledarskap mot individer och grupper. Detta sätt skapar en 

gemensam förståelse om mål och tillvägagångssätt och det utlyser även vilka delar i 

organisationen som behöver extra hjälp (Armstrong & Baron, 2009). Performance 

Management ska ständigt vara under en pågående process och ska utvecklas både på en 

individuell nivå samt på en organisatorisk nivå. Tillsammans ska de fastställa vilka stöd 

och planer som behövs för att lyckas. Performance Management ska ge stöd i arbetet 

genom coachning och se till att arbetsuppgifter förverkligas och förändras efter hand. 

Armstrong och Baron (2009) påpekar att ansvaret ligger hos chefen att se till att 

organisationen håller sig uppdaterad med rätt kvalifikationer. För att utveckla sina 

talanger och resurser krävs ett stöd och uppmuntran och det kan ske genom coacher 

eller mentorer (Berg, 2004). Coachning används för att genom samtal leda till konkreta 

handlingar och att individer ska kunna finna sina talanger (Hamrefors, 2009).  
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Coacher ska hjälpa chefer eller ledare att utvecklas på små plan och ibland på större 

plan vilket görs genom att agera bollplank och träna individer in i sina roller. Enligt Bell 

(1997) ska en mentor istället som en agera rådgivare eller lärare inom ett visst ämne för 

att öka kunskapen. En mentor är erfaren och vill dela med sig i en strävan att utveckla 

andra och ska ge ett stöd som ska föras vidare för att öka ett självförtroende hos en 

individ och dessutom skapa riktlinjer. Att samtala med en mentor kan hjälpa till att nå 

mål på ett bättre sätt men framförallt handlar det om den egna utvecklingen. 

 

Kalmar kommun har, menar vi, en viss anpassning av Performance Management genom 

att tillhandahålla olika utbildningar för att ständigt öka kompetensen inom 

organisationen. Att ta chefskörkort ses som ett sätt att sätta en standard på samtliga 

chefer för att de ska klara av sina uppgifter effektivt. Något som vi anser saknas i 

kommunen är coachning och som vi även kopplar till mentorskap. Vi anser att man 

skulle kunna utnyttja möjligheten att samarbeta mer med sina chefer och öka dialogen 

utöver de vanliga mötena och utvecklingssamtalen för att på något sätt få en tätare 

relation. Genom detta skulle man kunna öka uppfattningen om enhetschefernas egen 

kompetens och även deras brister samt de brister som råder i verksamheterna. I samtliga 

respondenters svar har det framgått att de har avsatta tid till möten för att diskutera 

verksamheten, beslut och mål med sina chefer. Däremot avstår man ofta från att 

kontakta sina chefer i det dagliga arbetet. Genom att använda sig av coacher och 

mentorer i organisationen anser vi att stödet till mellanchefen skulle bli bättre då de kan 

få vägledning och hjälp till att utveckla sina egna förmågor. Visst att den högre chefen 

vid utvecklingssamtalen ska fungera som en coach eller mentor men då samtalen sker 

en gång om året anser vi att de inte skapas en tillräckligt bra relation. Genom att gå 

djupare in på Performance Management kan man anpassa det högre ledarskapet till 

mellanchefens individnivå och personlig utveckling. Dock ser vi att enhetscheferna 

inom förvaltningarna agerar mentorer för varandra genom att finnas där som stöd och 

delar med sig av sina erfarenheter. De ständiga veckomötena eller att man är 

lokaliserade i närheten av varandra anser vi är då man över en snabb diskussion eller 

möte kunna lösa problem som uppstår. 
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5.9 Utveckling 

Många förändringar håller på att hända inom Kalmar kommun vilket respondenterna ser 

väldigt positivt på. Extra stödfunktioner håller på att tas in och till hösten förväntas det 

att inom Omsorgen ha fått in en halvtidstjänst för att underlätta arbetet, vilket är precis 

vad de påpekat att de behöver. Inom Barn och ungdomsförvaltningen jobbar man för en 

uppdelning mellan skolan och förskolan vilket även här är något som man har jobbat för 

att få. Socialförvaltningen poängterar att det har förts en stor diskussion även för deras 

förvaltning om att behovet av administratörer eller biträdande enhetschefer som 

avlastning ska utvecklas. Då respondenten inom Kommunledningskontoret anser sig ha 

bra förutsättningar för att klara av rollen som personalchef är det inga större 

förändringar som kommer ske inom förvaltningen. Kommunen i stort arbetar ständigt 

med utveckling inom personalfrågor. 

 

Efter enkäten, som ligger till grund för vår studie, har vi sett att många förändringar är 

på väg att hända inom Kalmar kommun något som vi ser som positivt. Organisationen 

tar på allvar att deras personal påvisat en avsaknad av stöd och det har redan börjat 

hända något. Stödet ska komma där respondenterna påpekat det som mest nödvändigt, 

vilket vi tror kan påverka deras verksamhet enormt. Vi tror att det kan leda till en mer 

attraktivt roll som enhetschef i Kalmar kommun när dess position inte längre kännas 

otillräcklig. Mer tid kommer förhoppningsvis att kunna spenderas ute i verksamheten 

för att ge vidare stöd ut till personalen. Stressen som uppstår när arbetsuppgifterna inte 

blir klara kommer att reduceras och delegationen av uppgifterna kan fördelas och tid 

kan frigöras. 

 

Kommunledningskontoret har differentierats gentemot de andra förvaltningarna i sitt 

behov av stöd. Vi har kopplat detta till att denna verksamhet inte hanterar människor i 

samma bemärkelse som övriga. Deras arbete innebär att vid dagens slut går alla hem, 

stressen är inte lika påtaglig att utveckla sin egen verksamhet då deras uppgift är att 

utveckla andras. Tiden är ibland en faktor som sätter stress i vardagen även här men inte 

i lika påtaglig grad. 

 

 



Vem hjälper den som hjälper andra 
 

Cornelia Persson, Zara Thornsäter   Sida 64 
 

Alla respondenter uttryckte sig tydligt med att arbetet aldrig tar slut och inom Kalmar 

kommun är det enhetscheferna med ansvar för mer än “bara” personal och där enheten 

har ansvar dygnet runt som behöver det större stödet. Att skapa innovativa 

utvecklingsmöjligheter är ett bra sätt för att få alla att trivas och inte minst 

mellancheferna. Trivs man på jobbet stannar man på jobbet, vilket även våra 

respondenter påpekat att de kommer att göra. Vi anser även att skapandet av fler 

stödfunktioner bidrar till att hela Kalmar kommun kan skapa fler jobb och en mer 

trivsam och hälsosam miljö dit människor vill komma och växa in i organisationen. 

Samtidigt kan vi fundera över om det alltid kommer vara så att mellanchefer kommer 

behöva mer stöd på grund av att organisationer ständigt utvecklas och beslut ändras. 

Stödet och funktionerna behöver på så sätt vara situationsanpassade eller finnas till vid 

behov vilket vi anser kan vara en kostnadsfråga. Personalen som fyller funktionerna kan 

ena stunden stå utan arbete men andra stunden bli överösta med jobb vilket vi förstår att 

organisationer inte föredrar. 

 

5.10 Sammanfattning 

Mellanchefens pressade roll tror vi alltid kommer vara pressad och det gör att stöd alltid 

måste finnas tillgängligt för mellanchefer. Hanteringen av de olika relationerna måste 

ligga hos mellanchefens egna kvalifikationer. Att kunna hantera, lyssna, motivera och 

kommunicera för att skapa stöd åt sig själv, vilket vi ser tendenser till att man gör. För 

att klara av arbetet som mellanchef krävs det rätt inställning och personlighet och att 

man har förmågan att klara av de skiftande arbetskraven som man ställs inför. I rollen 

som mellanchef kommer man alltid vara klämd och därför behövs stöd och 

stödfunktioner för att mellanchefen ska klara av och hinna med alla sina uppgifter. Då 

tiden ses som ett av de största problemen i arbetet anser vi att det ligger både hos 

organisationen och mellanchefen att strukturera och planera tiden. Det kan exempelvis 

göras genom att mellanchefen själv skapar sina tidsblock eller att organisationen skapar 

fler stödfunktioner som avlastar arbetet. Många arbetsområden går hand i hand och 

skapar man en stödfunktion inom ett område kan det påverka andra områden vilket kan 

göra hela arbetssituationen bättre. Vi anser även på grund av mellanchefens komplexa 

roll att det alltid kommer att dyka upp saker som kan störa det rutinbaserade arbete 

vilket kan göra att stödet aldrig kommer att bli fullt tillräckligt. 
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6 Slutats 

 

I följande kapitel svarar vi på de frågor som vi i det inledande kapitlet presenterade. Vi 

har även valt att ta fram rekommendationer för att på så sätt visa på fortsatt utveckling 

av stöd och stödfunktioner för en mellanchef. Vi tar även upp studiens bidrag för att 

påvisa vad vår studie tillfört samt förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Besvarande av frågeställning 

Vilken betydelse har stöd och stödfunktioner och hur fungerar de i en mellanchefs 

arbete? 

Rollen som mellanchef kräver en bred kunskap inom många olika områden. Som 

människa kan man inte besitta all kunskap själv så för att klara av alla uppgifter som 

mellanchef krävs stöd och stödfunktioner. 

Vi har sett att stödfunktioner ofta hamnar inom specifika områden som kräver en hög 

expertis av kunskap, erfarenhet och kvalifikation. Som stödfunktion har man ofta egna 

ansvarsområden med specifik inriktning vilket gör att man kan ses som specialist inom 

sitt område. Som mellanchef kan man vända sig till olika stödfunktioner när man 

behöver hjälp, råd eller har funderingar gällande arbetet. Stödfunktioner har visat sig 

bestå av människor och verktyg som på olika sätt ska finnas till för att underlätta i en 

mellanchefs arbete. Det har visat sig att funktioner kan ha roller som har blivit tillsatta 

av människor men det finns också tillgång till verktyg där man snarare får vägleda sig 

själv med hjälp av mallar eller riktlinjer. Att som mellanchef ha tillgång till 

stödfunktioner i arbetet har under studiens gång framkommit som väsentligt för 

mellanchefens effektivitet och utveckling. Genom att ha sett till ett praktiskt fall har det 

blivit mer konkret hur mellanchefen är beroende av stödfunktionerna för att klara av 

vissa arbetsuppgifter. 
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Utifrån vår studie har vi sett konkreta bevis på att mellanchefer värderar det sociala 

stödet högre än stödfunktionerna. Stöd är något som vi har förstått att organisationer 

inte direkt jobbar med utan att det uppstår mer naturligt på avdelningar och inom 

grupper för mellanchefer. Stöd är mer baserat på relationer som kan uppstå bland 

mellanchefen och dess kollegor eller andra som befinner sig i liknande arbetssituationer. 

Stödet kan komma uppifrån, nerifrån eller horisontellt i organisationen och grundas ofta 

på vart mellanchefen själv söker personligt stöd och hjälp i arbetet. Stöd uppstår genom 

att människor hjälper varandra och detta har organisationer möjlighet att skapa 

förutsättningar för. Genom att vi har sett att man skapar gemensamma arbetsplatser och 

grupper, skapar samverkan mellan avdelningar och enheter samt skapar en självständig 

frihet i arbetet leder det till att mellanchefer vänder sig till varandra för stöd och råd. 

Stöd kan verka både instrumentellt och emotionellt. Det instrumentella stödet ger 

konkreta lösningar vid problem ofta utifrån erfarenheter medan det emotionella stödet 

verkar via omtanke och förståelse. Det har visat sig att de sociala interaktionerna ses 

som den mest optimala vägen att gå för mellanchefen i sin strävan att få stöd. Genom att 

skapa och bygga relationer med kollegor på samma position, med underställda eller med 

högre chefer har vi sett att förmågan till effektivitet och engagemang i arbetet ökar. Att 

skapa grupper eller team anses vara det största sociala stödet och därmed otroligt viktigt 

för organisationens framtid. Stödet från medarbetare spelar en stor roll då man genom 

varandras erfarenheter och synpunkter kan nå nya höjder och mål som man aldrig 

ensam skulle kunna nå. Att arbeta i en grupp och att få känna samhörighet och 

förtroende till övriga gruppmedlemmar har visat sig ge resultat. “Ensam är stark men 

tillsammans är vi starkare”.  

Stöd och stödfunktioner har en stor betydelse för mellanchefen i sitt arbete. Genom 

antingen personliga interaktioner eller utsatta funktioner avlasta, få rådgivningar, få 

konkreta lösningar, dela erfarenheter eller bara finnas där för mellanchefen. 

Stödfunktioner är för en mellanchef en funktion att ta hjälp av i arbetet vid frågor, 

problem och utmaningar. Stöd fyller för en mellanchef ett mänskligt behov av social 

drivkraft och utveckling. 
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6.2 Rekommendationer för arbetet med stödfunktioner och stöd 

Vi gick in med förförståelse att stödfunktioner på något sätt avlastar arbetet men under 

studiens gång har det framkommit att stödfunktioner mer agerar rådgivare. De kan ge 

svar i svåra ämnen där mellanchefen inte själv vet vad eller hur man ska göra. 

Stödfunktionerna är inte till för att ta över uppgifterna utan verkar för att ge hjälp till 

självhjälp. 

 

Stödfunktioner ses som rådgivare, ofta inom specifika arbetsområden men deras uppgift 

är inte att utföra uppgifter åt andra. Något som vi anser skulle stärka funktionens roll 

hos vårt studieobjekt är om stödfunktionerna hade agerat mer som avlastning i arbetat. 

Att funktionerna tagit över större delar av det administrativa arbetet för att på så sätt låta 

mellanchefer arbeta mer med utveckling av ledarskap och personal. Det kan vara extra 

viktigt i stressfulla situationer och speciellt i rollen som mellanchef där belastning går i 

vågor. Dessutom lägger vi vikt över att organisationer ska se över vilka arbetsuppgifter 

som ingår för varje tjänst. Genom att göra det kan det bli lättare att delegera och ge 

tillhörighet till arbetsuppgifter för att de ska genomföras mer effektivt. 

 

Organisationer bör bygga upp sin verksamhet för att skapa bra förutsättningar där 

människor kan interagera med varandra. Det sociala stödet ses som ett av de bästa 

stöden i arbetssituationer och därför bör organisationer skapa möjligheter för det. Att ge 

förutsättningar i arbetsmiljö, samarbete, grupparbeten eller andra sätt som gör att 

medarbetarna vänder sig till varandra är viktigt.  

 

Organisationer kan arbeta med stöd och stödfunktioner på olika sätt och på olika plan 

beroende på organisationens storlek och förutsättningar. Det som vi anser är viktigast är 

att man som organisation använder sig av de funktioner som finns tillgängliga samtidigt 

som man skapar förutsättningar för socialt stöd för att på bästa sätt effektivisera arbetet.  

Vi anser att man inte bara kan ha det ena eller det andra av stöd och stödfunktioner 

inom en organisation, det krävs att båda existerar och samspelar för att det ska bli så 

gynnsamt för mellanchefen som möjligt.  
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6.3 Studiens bidrag 

Studien har haft som syfte att öka förståelsen för vilken betydelse stödfunktioner och 

stöd har och hur de fungerar för en mellanchef. Dessutom vill vi med studien poängtera 

att mer vikt bör läggas på mellanchefens roll då den ständigt är under en hög press. 

Mellanchefers roll är och kommer alltid att vara komplex.  

 

Rekommendationerna bidrar med att organisationer kan reflektera och se hur de kan på 

ett mer konkret sätt arbeta med stöd och stödfunktioner för att underlätta mellanchefens 

roll. Det är även viktigt att man som organisation kombinerar stöd och stödfunktioner 

för att få ut ett så bra resultat som möjligt. 

 

6.4 Vidare forskning 

Vi har i vår forskning lagt märke till att mellanchefens roll är den svåraste rollen i 

organisationen då man ska bolla mellan olika nivåerna och se till att alla blir nöjda. 

Rollen är också den som ofta glöms bort vilket leder till att man som mellanchef får ta 

mycket arbete under sina vingar. På grund av detta borde mer forskning genomföras för 

att påvisa hur viktig rollen är och vilken betydelse den har för organisationens 

utveckling. 

 

I och med att vår studie har inriktat sig inom en kommunal verksamhet inom den 

offentliga sektorn finns det många lagar och regler som endast gäller inom detta 

område. Vidare kan forskning föras inom den privata sektorn för att jämföra om stödet 

är lika påtagligt som det är inom den offentliga sektorn. 

 

 

 

 

 

 



Vem hjälper den som hjälper andra 
 

Cornelia Persson, Zara Thornsäter   Sida 69 
 

7 Referenslista 

 

Ahrne, G. & Svensson. P. (2011). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. i Ahrne, 

G. & Svensson. P. (Red.) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö; Liber AB. 

 

Allee, V. (2003). The future of knowledge - Increasing Prosperity through Value 

Networks. Burlington: Elsevier Science. 

 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteartur. 

 

Arhén, G. (1991). Mentorskap - viktig del i all chefsutveckling. Malmö: Liber 

Ekonomi/Almqvist & Wiksell Förlag AB. 

 

Armstrong, M. & Baron, A. (2009). Managing Performance - Performance 

management in action. London: Chartered Institute of Personnel and Development. 

 

Beehr, T. Farmer, S. Glazer, S. Gudanowski, D. & Nair, V. (2003), The enigma of 

social support and occupational stress: Source congruence and gender role effects, 

Journal of Occupational Health Psychology, 8, 3, pp. 220-231. 

 

Bell, C.R. (1997). Handbok i mentorskap - Hur man hjälper en annan människa att lära 

och utvecklas. Malmö: Egmont Richter AB. 

 

Berg, M. E. (2004). Coachning- att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska grunder. Malmö: Liber AB. 

 

Carlsson, H. & Nilsson, A. (1999). Ledtrådar till ett moget ledarskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups. 

 



Vem hjälper den som hjälper andra 
 

Cornelia Persson, Zara Thornsäter   Sida 70 
 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Diener, E. & Crandall, R. (1978). Ethics in social and behavioral research. Chicago: 

The university of Chicago press. 

 

Ekstedt, E. (2008). Att leda chefer- stöd och inspiration. Stockholm: Norstedts Juridik 

AB. 

 

Elgmork, K. (1985). Vetenskaplig metod. Malmö: Liber AB. 

 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I Ahrne, G. & Svensson, P. 

(Red.). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Franzén, H. (2004). ABC för mellanchefer. Malmö: Liber AB. 

 

Hamrefors, S. (2009). Kommunikativt ledarskap - Den nya tidens ledarskap i 

värdeskapande nätverk. Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Holmberg, C. (1987). Om forskning. I Patel, R. & Tebelius, U. (Red.). Grundbok i 

forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Idmark-Andersson, E. (2009). Ledarstöd. I Kazemi, A. (Red.). Välbefinnande i 

arbetslivet- socialpsykologiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

 

Keys, B. & Bell, R. (1982) Four faces of the fully functioning middle manager. 

California management review, 24, 4 pp 59-67, Business source primier, EBSCOhost, 

viewed 18 April 2013. 

 

Krag Jacobsen, J. (1993). Intervju- konsten att lyssna och fråga,. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Kylén, J-A. (2004). Att få svar - Intervju, enkät, observation. Stockholm: Bonnier 

Utbildning AB. 



Vem hjälper den som hjälper andra 
 

Cornelia Persson, Zara Thornsäter   Sida 71 
 

 

Larsson, S. (2005). Teori, metod och empiri. I Larsson, S. Lilja, J. & Mannheimer, K. 

(Red.). Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindgren, H. (2007). Mellanchef- Ett komplext uppdrag. Mareld. 

 

Magne Holme, I. & Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik - om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Merriam, S, B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Mohr, G, & Wolfram, H. 2010, 'Stress Among Managers: The Importance of Dynamic 

Tasks, Predictability, and Social Support in Unpredictable Times', Journal Of 

Occupational Health Psychology, 15, 2, pp. 167-179. 

 

Nilsson, B. (2009) I gruppen- mellan desperation och inspiration. I Kazemi, A. (Red.). 

Välbefinnande i arbetslivet- socialpsykologiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber AB. 

 

Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2011) Att analysera kvalitativt material. I Ahrne, G. & 

Svensson, P. (Red.) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Rousseau, D. (1985). Issues of Level in Organizational Research: Multi-Level and 

Cross-Level Perspectives, i Cummings, L & Staw, B. (red.) Research in Organizational 

Behaviour, vol. 7 London: JAI Press. 

 

Rousseau, V. Salek, S. Aubé, C & Morin, E (2009) Distributive justice, procedural 

justice, and psychological distress: The moderating effect of coworker support and 

work autonomy, Journal Of Occupational Health Psychology, 14, 3, pp. 305-317. 

 

Skärvik, M. (2011). Omänskligt mänskligt. Stockholm: Instant Book. 

 



Vem hjälper den som hjälper andra 
 

Cornelia Persson, Zara Thornsäter   Sida 72 
 

Stråhlfors, P. & Olsson, A. G. (1998). Vetenskapligt förhållningssätt. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Sveningsson, S. & Alvesson, M. (2010). Ledarskap. Malmö: Liber AB. 

 

Waldemarson, A.K. (2009). Bekräftelse och feedback. I Kazemi, A. (Red.). 

Välbefinnande i arbetslivet- socialpsykologiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Yin, R. (2009). Case study research- design in methods. Kalifornien: Sage. 

 

Internet 

Kalmar Kommun i Kalmar (2013). Kalmar kommuns förvaltningar. Tillgänglig: 

http://kalmar.se/Demokrati/Organisation/Forvaltningar/ [2013-04-03] 

 

Kalmar Kommun i Kalmar (2013). Kalmar kommuns organisation. Tillgänglig: 

http://kalmar.se/Demokrati/Organisation/ [2013-04-03] 

 

Kalmar Kommun i Kalmar (2013). Personalprogram för Kalmar Kommun. Tillgänglig: 

http://kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Lediga_tjanster/Personalprogram_201

2_webb.pdf [2013-04-26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kalmar.se/Demokrati/Organisation/Forvaltningar/
http://kalmar.se/Demokrati/Organisation/Forvaltningar/
http://kalmar.se/Demokrati/Organisation/
http://kalmar.se/Demokrati/Organisation/
http://kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Lediga_tjanster/Personalprogram_2012_webb.pdf
http://kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Lediga_tjanster/Personalprogram_2012_webb.pdf
http://kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Lediga_tjanster/Personalprogram_2012_webb.pdf


Vem hjälper den som hjälper andra 
 

Cornelia Persson, Zara Thornsäter   Sida 73 
 

8 Bilagor 

 

Bilaga 

Formalia 

 

1. Presentation av deltagarna i intervjugruppen samt information om hur 

intervjun är upplagd. 

 

2. Egenpresentation där kandidaten fritt berättar om sig själv 

 

 bakgrund 

 utbildning 

 erfarenhet  

 Ålder 

 

3. Information om Kommunen (övergripande)? 

 

4. Information om förvaltningen (övergripande)? 

 

5. Information om Området/enheten och dess organisation? 

 

6. Information om aktuell befattning samt arbetsuppgifter? 

 

 

Arbetssituation 

 

7. Vet jag vad som förväntas av mig på arbetet? Är mitt chefsuppdrag tydligt? 

 

8. Jag har kontroll över min arbetssituation? 

Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min arbetstid? 

Kan jag hantera de krav som ställs? 

 

9. Jag har förutsättningar för att utöva ett bra ledarskap? 

Har jag tillgång till verktyg, mallar och utrustning som krävs för att utöva 

mitt arbete? 

 

10. I vår ledningsgrupp har vi en gemensam syn på hur verksamheten ska 

utvecklas? 

 

11. Jag har förtroende för min närmsta chefs förmåga att leda verksamheten? 
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Stöd & Stödfunktioner 

 

12. Vad betyder stöd för dig i ditt arbete? 

 

13. Vilka stödfunktioner finns för dig att tillgå? Är de tillräckliga? 

 

14. Vilket stöd får jag till hantering av mina arbetsuppgifter? 

 

15. Finns det tillräckligt med stöd/ stödfunktioner för att utföra mitt 

chefsuppdrag? 

 

16. Har jag pratat med någon om mitt arbete och min utveckling de senaste sex 

månaderna? 

Återkommande utvecklingssamtal? 

 

17. Finns det stöd som du saknar eller vill ha mer av? 

Finns det något som hindrar mig i mitt arbete? 
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