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“... I ledarrollen vill man hela tiden stämma av, så här hur ska jag göra, innan man 

börjar lita på sin egen intuition och, liksom, sitt eget ledarskap...” 
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Sammanfattning  

Forskningen om mellanchefers upplevelse av socialt stöd på        
arbetsplatsen är mycket begränsad. Tidigare forskning visar att socialt         
stöd är av stor betydelse för den anställdes prestation, mående och           
organisatoriska engagemang. Få studier tar dock chefens egna behov         
och resurser i beaktning. Syftet med denna studie var att utforska           
mellanchefers upplevelse av socialt stöd på arbetsplatsen i offentlig         
verksamhet. Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes och      
materialet analyserades via en tematisk analys. Detta resulterade i en          
kärnkategori: “Själv, tillsammans”. Resultatet belyser att de kvalitativa        
aspekterna i mötet är väsentliga för upplevelsen av stödet. Vidare          
upplevdes stödet främja tilltron till den egna förmågan. Resultatet         
indikerar att tillgången till goda relationer på arbetsplatsen är viktig          
för mellanchefers välmående, prestation och självtillit.  
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“...In the leadership role you always want to check, like, how should I do, before I 

start to trust my own intuition and, like, my own leadership...”¹ 

Middle-managers experience of social support in the public sector 

Clara E. Dittlau & Marcella Holm 

Örebro University 

 

Abstract 

Research on the topic of middle-manager’s experiences of social         
support at the workplace is limited. Previous research shows that social           
support is important for the employee's performance, health and         
organizational commitment. However, few studies take into account the         
manager's own needs and resources. The purpose of this study was to            
explore middle-manager’s workplace-experience of social support in       
the public sector. Eleven semi-structured interviews were conducted        
and the material was analyzed using thematic analysis. This resulted in           
a core-category: “Alone, together”. The result highlights that the         
qualitative aspects of the meeting are essential for the experience of the            
support. Furthermore, the study shows that support was experienced to          
promote trust in one’s own ability to perform. The result indicates that            
access to good workplace relationships is important for        
middle-manager’s well-being, performance and confidence. 

 
Keywords: Social support, middle-management, positive relationships, workplace. 

¹Psychology Master Thesis, Spring 2018. Supervisor: Joakim Norberg 
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Mellanchefers upplevelse av socialt stöd i offentlig sektor 

Människan är en social varelse som har en stark vilja att relatera till andra människor. Att 

relatera till andra betraktas som ett fundamentalt mänskligt behov och är centralt för 

människors överlevnad (Baumeister & Leary, 1995). Socialt stöd är nära sammanbundet med 

detta eftersom stödet i sig baseras på relationer och positiva interaktioner med andra. 

Socialt stöd utgör inget universellt koncept trots att det är ett välkänt och välstuderat 

fenomen. Det saknas en enhetlig definition av begreppet i litteraturen, utan socialt stöd har 

istället definierats på flera sätt (Schwarzer, Knoll, & Rieckmann, 2004). Återkommande 

aspekter inom ramen för denna definition är dock att stödet handlar om hjälpsamma resurser 

som ges av en eller flera personer till en person (Schwarzer & Knoll, 2007). Vidare gör man 

en distinktion kring individens upplevelse av tillgång till stöd  och upplevelsen kring det 

faktiskt mottagna stödet (Schwarzer & Knoll, 2007). Sammantaget utgörs det sociala stödet 

av källan till stödet, stödets innehåll  och mottagaren av stödet (House, 1985). Detta är också 

den definition som vi har valt att utgå ifrån.  

Sociala nätverk, som är tätt förknippat med socialt stöd, handlar om den kvantitativa 

och strukturella aspekten av individens sociala situation, medan det sociala stödet istället 

handlar om de kvalitativa funktionerna i dessa relationer (Schwarzer & Knoll, 2007; House, 

1985).  

Eftersom människan tillbringar en tredjedel av sin vakna tid på arbetsplatsen 

(Socialdepartementet, 2013), blir arbetsplatsens betydelse för människors hälsa och 

välmående av stor vikt. Hälsa på arbetsplatsen kan betraktas utifrån olika risk- och 

skyddsfaktorer (Socialdepartementet, 2013). Sedan den senare delen av 90-talet har 

skyddsfaktorer, bland annat i form av socialt stöd, särskilt lyfts fram (Socialdepartementet, 
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2013). En ansträngd psykosocial arbetsmiljö i form av höga krav, låg kontroll och lågt socialt 

stöd riskerar att utsätta individen för hälsorisker (Karasek & Theorell, 1990).  

Det sociala stödets hälsopåverkan 

Stödets påverkan har demonstrerats i såväl direkta som indirekta effekter. Detta innebär att 

stödet menas ha en allmän positiv effekt på välmåendet, och skyddar också till exempel som 

en buffert mot stress (Cohen, Wills & House, 1985). Individer som under livet upplevt högre 

grad av socialt stöd, lever generellt längre (Berkman et al., 2000) jämfört med de som varit 

socialt isolerade (House, Landis, Umberson, 1988; Leigh-Hunt et al., 2017). Social isolering, 

det vill säga låg grad av social kontakt, har visat sig medföra flera risker (Holt-Lunstad et al., 

2015; Berkman et al, 2000) såsom sämre välmående överlag (Holt-Lunstad et al., 2015) och 

ett påskyndat åldrande (Berkman et al., 2000). Socialt stöd verkar bland annat genom att 

minska ensamhet, vilket i sig förbättrar måendet (Segrin & Domschke, 2011).  I en 

metaanalys av Masi, Hackley & Cacioppo (2011) presenteras 4 interventioner för att 

motverka ensamhet, där socialt stöd är ett av de främsta sätten för att minska ensamhet och 

öka välmåendet.  

Socialt stöd påverkar även positivt vid olika kroppsliga sjukdomstillstånd, främst vid 

kardiovaskulära sjukdomar (Uchino, 2006; Berkman et al., 2000). Det sociala stödet fungerar 

som en buffert mot triggersituationer och stress som ofta spelar en betydande roll för dessa 

sjukdomar. Samtidigt verkar stödet öka chansen för överlevnad, ger bättre återhämtning och 

minskar risken för återfall (Uchino, 2006; Berkman et al., 2000).  

Vidare är socialt stöd en central skyddsfaktor vid psykisk ohälsa där det sociala stödet 

motiverar individens vilja till förändring och ger nya verktyg och copingstrategier (Cohen, 

2006; Lazarus & Folkman, 1984 ). Det sociala stödet verkar vara särskilt hjälpsamt för 
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individer med depression  (Hellzen, Romild & Stordal, 2012). Stödet är vidare en grundsten i 

många psykoterapier.  

Sammantaget visar forskningen att interaktionen med andra människor, och det stöd 

som kan genereras i dessa interaktioner, är viktig för individens såväl fysiska som psykiska 

hälsa. 

Socialt stöd  upplevs dock inte alltid som något positivt. Då det sociala stödet ges på 

ett sätt som mottagaren upplever som förminskande, eller när stödpersonen förväntar sig 

enorm tacksamhet, kan detta upplevas som en stressfaktor (Semmer & Beehr, 2014). Detta 

understryker att stödprocessen, och på vilket sätt stödet levereras, är väsentligt för hur stödet 

upplevs. I en artikel av Boren (2014) undersöktes sambandet mellan ältande, social support 

och stress i relation till utbrändhet. Resultatet visar att ältandet påverkade upplevelsen av 

socialt stöd vilket ökade risken för utbrändhet. Utöver detta kunde det sociala stödet övergå 

till ältande, om stödet var felaktigt.  

Teoretiska perspektiv kopplat till socialt stöd på arbetsplatsen 

I arbetsmiljöforskningen, och i arbetslivet, har krav-kontroll-modellen (Karasek & Theorell, 

1990) utgjort ett centralt teoretiskt ramverk för att förstå den psykosociala arbetsmiljön. Syftet 

med denna modell är att belysa hur effekterna av psykologiska krav på den anställde har att 

göra med hur mycket kontroll personen har över sin arbetssituation.  Psykologiska krav 

(Karasek & Theorell, 1990) handlar om hur hårt, fort och mycket individen arbetar. 

Annorlunda uttryckt handlar det om hur stor arbetsinsats som krävs av individen.  

Dimensionen kontroll beskrivs rent teoretiskt som individens beslutsutrymme 

(Karasek & Theorell, 1990). Det handlar om vilka möjligheter organisationen ger den 

anställde att fatta egna beslut kring sitt arbete. Dimensionen stöd ingick initialt inte i denna 
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modell, utan tillfördes i ett senare skede av Johnson & Hall (1988). Stöd definieras som goda 

relationer dels mellan anställda, och dels mellan anställda och chefer (Johnson & Hall, 1988). 

Detta stöd menas skydda mot individens upplevda krav. Betydelsen av dimensionen stöd har 

kunnat bekräftas inom forskningen (Viswesvaran, Sanchez & Fisher, 1999), medan relationen 

mellan krav och kontroll är mer oklar (Luchman & Gonzáles-Moralez, 2015). 

Olika former av socialt stöd 

Socialt stöd har kategoriserats baserat på dess innehåll (House, 1985). Det värderande stödet 

handlar om att individen får återkoppling på en prestation. Detta främjar ökad motivation och 

yrkesexpertis. Det emotionella stödet har en känslomässig komponent i form av visad 

omtanke och tillgodoser individens behov av trygghet, gemenskap och uppskattning (House, 

1981). Detta stöd handlar om att visa välvilja och empati, vilket främjar individens 

välmående. Det informativa stödet består i att få hjälp genom anvisningar och råd om hur 

genomförandet av en uppgift ska utföras. Detta stöd stärker individens självkänsla och 

kompetens. Det instrumentella stödet handlar slutligen om konkret och praktisk hjälp i arbetet 

(House, 1981). Att dela upp stödet i olika former har kritiserats, eftersom många stödjande 

interaktioner fyller flera funktioner (Power & Swanson, 2001). Om en person får hjälp av en 

kollega att avsluta en uppgift ges ofta samtidigt också känslomässigt stöd.  

Enligt anstränings-belönings-modellen (Siegrist, 1996) är huvudtanken att det måste 

finnas en ömsesidighet mellan individens prestation och den belöning som följer. Annorlunda 

uttryckt upplever anställda att det behöver finnas en balans mellan det som den anställde gör 

och de belöningar som därefter ges (Devonish, 2018). Socialt stöd betraktas i ljuset av detta 

som en form av en sådan belöning. Det sociala stödet bör vara i proportion till uppgiften 

gällande feedback, stöd och uppmuntran.  
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Ytterligare ett teoretiskt perspektiv är hypotesen om matchning (Cohen & McKay, 

1984; Cohen et al., 1985). Denna belyser betydelsen av att det måste finnas ett 

överensstämmande, en matchning, mellan det som individen behöver och det tillgängliga 

stödet. Sett utifrån detta perspektiv blir stödet endast hjälpsamt om det finns en balans mellan 

behovet och den funktion som det tillgängliga stödet fyller (Cohen & McKay, 1984; Cohen et 

al., 1985). 

Social exchange theory (Blau, 1964) har använts för att beskriva vad som motiverar 

individens beteende och attityder i en organisation (Settoon, Bennett, & Liden, 1996). Teorin 

tar fasta på att interaktionerna i en relation är beroende av varandra och genererar en 

pliktkänsla gentemot den andre parten (Blau, 1964; Cropanzano & Mitchell, 2005). Det 

handlar med andra ord om en interaktiv process som präglas av ömsesidighet i form av utbyte 

av resurser (Gouldner, 1960). Det centrala inom ramen för denna teori är hur dessa resurser 

hjälper individer att hantera svårigheter. Att söka och ge stöd är därför positivt korrelerade 

med varandra (Schwarzer & Knoll, 2007; Bowling, Beehr & Swader, 2004). 

Stress på arbetsplatsen 

En av det sociala stödets viktigaste funktioner är att på olika sätt kunna motverka stress. 

Enligt Lazarus & Folkman (1984) är socialt stöd en av flera faktorer som påverkar den 

kognitiva upplevelsen av stress, vilket i sin tur kan främja adaptiva copingstrategier. En 

funktionell arbetsplats där man trivs är centralt för en individs välmående. Dysfunktionella 

arbetsplatser har stora negativa effekter på arbetstagaren såsom psykisk och fysisk ohälsa 

samt ökad oförmåga att prestera (Colligan & Higgins, 2005). Den gemensamma komponenten 

i de flesta dysfunktionella arbetsplatser är ofta stress vilket kan leda till utmattning, 

depression, övrig ohälsa och kan bli kostsamt för arbetsplatsen (Colligan & Higgins, 2005). 
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Socialt stöd utgör en viktig del i upplevelsen av stress, där bristen på socialt stöd kan leda till 

ökad stress. Detta konfirmeras i flertalet artiklar som belyser att socialt stöd har visat sig vara 

mycket viktig i stresshantering och stressreducering (Shin et al., 2014). Bunker et al., (2003), 

menar att socialt stöd tillsammans med minskad social isolering är de två viktigaste faktorerna 

för att motverka stress.  

Individers uppfattning av stress (oavsett arbetsbörda) påverkar utfallet av stressen 

(Shin et al., 2014). Socialt stöd kan fungera som en buffer (Cohen et al., 1985; ). I rollen som 

buffer, skyddar det sociala stödet individens upplevelse av stress, vilket i sig kan leda till en 

mindre risk för utbrändhet.  

Ökade jobbresurser (däribland ökat socialt stöd) korrelerar positivt med ökat 

organisatoriskt engagemang och att ha tillgång till ett stort antal jobbresurser korrelerar 

negativt med utbrändhet (Huang, Wang, & You, 2015). Även en koreansk meta-analys 

bekräftar dessa fynd, där att aktivt söka emotionellt stöd och att ha tillgång till adaptiva, 

emotionella copingstrategier sänkte risken för utbrändhet (Shin et al., 2014). De som aktivt 

sökte socialt stöd, löpte alltså mindre risk att för att bli utbrända. Niedhammer et al (2008) 

utgår ifrån Krav-kontroll-stöd modellen (Johnson & Hall, 1988; Karasek & Theorell, 1979) i 

en artikel där de fann att långvarig sjukskrivning och dålig självrapporterad hälsa på arbetet 

till största del kunde förklaras av lågt socialt stöd, även efter att andra arbetsrisker analyserats. 

De menar att brist på psykosociala faktorer är största risken för negativa hälsoutfall. Socialt 

stöd kan även minska stress vid omorganisering (Power & Swanson, 2001). 

 En källa till stress kan vara att balansera den privata rollen och familjerollen, men 

även andra typer av rollkonflikter (Leschyshyn & Minotte, 2014). Vilken typ av stöd som i 

dessa fall uppfattas som hjälpsamt på arbetsplatsen varierar (Kossek, Bodner & Hammer, 

2011). Att arbetsgivaren visar uppskattning, bryr sig samt att det finns indirekt eller direkt 
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stöd på arbetsplatsen gör konflikten mellan rollerna lättare och minskar risken för att den 

anställde säger upp sig (Leschyshyn & Minotte, 2014; Kossek et al., 2011). Med detta menas 

att det var viktigt för arbetstagarna att handledare eller överordnade chefer brydde sig om 

arbetstagaren och visade både emotionellt och informativt stöd. Det var även viktigt att den 

överordnade chefen brydde sig om arbetstagarens familj och visade förståelse för denna 

(Leschyshyn & Minotte, 2014; Kossek et al., 2011).  

Sociala relationer på arbetsplatsen 

En mängd forskning belyser betydelsen av positiva sociala relationer på arbetsplatsen (Dutton 

& Heaphy, 2003; Ragins & Dutton, 2007). Mycket fokus har riktats mot det stöd och de 

karriärmöjligheter som kan genereras i interaktionen med arbetskamrater (Kram, 1985; 

Stroebe & Stroebe, 1995).  Många av dessa studier utgår från social exchange theory (Blau, 

1964) där det sker ett utbyte av olika typer av resurser mellan individer (Feeney & Collins, 

2015; Stroebe & Stroebe, 1996).  

Relationer och interaktioner på arbetsplatsen kan även främja personlig utveckling 

genom utmaningar (Feeney & Collins, 2015; Bono, Colbert & Purvanova, 2016). Inom ramen 

för dessa arbetsrelationer har individen också möjlighet att hjälpa och stödja andra (Brown, 

Nesse, Vinokur, & Smith, 2003; Grant, 2007).  

Vidare är goda relationer på arbetsplatsen relaterat till ökad tillfredsställelse, som i sin 

tur är relaterat till ökat organisationsengagemang (Chiaburu & Harrison, 2008).  

 Sociala nätverk är viktigt då de ökar förutsättningarna för att få tillgång till socialt 

stöd. Tillgång till sociala nätverk ökar sannolikheten att stanna kvar på sin position 

(Moynihan & Pandey, 2007). 
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Dagens arbetsförutsättningar, såsom digitalisering och ensamarbete, bidrar ofta till en 

ensam position på arbetsplatsen (Lam & Lau, 2012). Detta har lett till att ensamheten fått 

större spridning i arbetslivet. Få och undermåliga relationer på arbetsplatsen leder till låg nivå 

av socialt stöd, vilket i sig kan medföra negativa konsekvenser (Lam & Lau, 2012). 

Nyanställda är mer ensamma vilket visar på att det tar tid att bygga upp relationer, orsaken till 

detta kan vara att de mindre aktivt sökte relationer på grund av osäkerhet i rollen på 

arbetsplatsen (Lam & Lau, 2012).  

Källan till stöd 

Från vem individen får stöd är en central komponent i stödprocessen. Här lyfts laterala 

relationer fram som särskilt betydelsefulla (Chiaburu & Harrison, 2008). Med laterala 

relationer avses personer som befinner sig ”på samma nivå” i organisationen som individen 

själv (Chiaburu & Harrison, 2008). Laterala relationer kännetecknas av att de är jämställda 

och bygger på en ömsesidighet (Gouldner, 1960). Jämställda kollegor har ofta samma grad av 

status och fler interaktioner med varandra. Laterala relationer är dock per automatik inte 

positiva och hjälpsamma, utan kvalitén beror på dess frekvens och innehåll (Chiaburu & 

Harrison, 2008). Kollegor utgör en betydande källa för stöd och information av olika slag, 

vilket i sin tur minskar individens upplevelse av rollkonflikt, interpersonella konflikter och 

överbelastning (Chiaburu & Harrison, 2008). Stöd inom ramen för laterala relationer påverkar 

individens attityd till jobbet (Harrison, Newman & Roth, 2006).  

Laterala relationer står i kontrast till vertikala relationer, såsom mellan medarbetare 

och chef, vilken har en mer auktoritär karaktär (Fiske, 1992). Personer som har en vertikal 

relation till varandra interagerar normalt sett inte lika ofta som de med laterala 

relationsmönster (Ferris & Mitchell, 1987).  
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Chefens behov av stöd 

En ledare har en betydande påverkan på medarbetarnas hälsa, sjukfrånvaro och välbefinnande 

(Skakon et al., 2010). De faktorer som påverkar chefens förutsättningar är därför av stor 

betydelse för både medarbetare, organisationen och ledaren själv. Flertalet studier belyser 

chefers behov av stöd på arbetsplatsen.  

En avgörande komponent för en hållbar arbetssituation för chefer är ett nära och 

välfungerande organisatoriskt stöd (Dellve & Wikström, 2006). Det organisatoriska stödet 

kan handla om en hjälpsam och närvarande överordnad chef, som visar intresse och föreslår 

lösningar. Vidare kan det handla om att det finns tillräckliga ekonomiska resurser och 

möjlighet till en nära tillgång till administrativa stödfunktioner (Dellve & Wikström, 2006). 

Positiva relationer med medarbetare är i många avseenden avgörande för ett välfungerande 

ledarskap (van Dierendonck et al., 2004). Flera tvärsnittsstudier belyser relationen mellan 

chefsstöd och lägre stress hos chefer (Lindholm et al., 2003; Bernin et al, 2001). Vidare har 

stöd till chefer visat sig ha betydelse för deras handlingsstrategier (Chiaburu et al., 2010), 

kreativitet (Majdar, 2008) och lärande (Ouweneeel et al, 2009). Det emotionella stödet har 

lyfts fram som särskilt betydelsefullt för att minska chefers stress och risk för utmattning 

(Lindholm, 2006). Instrumentellt stöd samvarierar med chefers lärande och kan minska stress 

(Lindholm, 2006). Chefer som funderar på att lämna sina uppdrag har generellt sett upplevt ha 

ett sämre socialt arbetsklimat (Tham, 2007). En meta-analys belyser sambandet mellan låg 

support från överordnad chef och utmattning (Halbesleben, 2006) och vilja att säga upp sig 

(Chiabura & Harrison, 2008). I en australiensk kvantitativ studie (Lindorf, 2001) fick 572 

mellanchefer besvara ett formulär om upplevelsen av social support. Resultatet visade att de 

flesta cheferna upplevde en låg grad av social support på arbetsplatsen. Vid upplevd stress 
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vände sig cheferna i regel till kollegor på samma nivå som de själva, i form av chefskollegor. 

Upplevelsen av att få stöd påverkades av vem som gav stödet, samt vilken typ av stöd som 

gavs (Lindorf, 2001).  

I en svensk kvalitativ studie (Lundqvist, Eriksson & Ekberg, 2012) har man studerat 

det upplevda sambandet mellan hälsa och ledarskap. I studien intervjuades 42 mellanchefer 

inom industrisektorn. Slutsatsen var att det finns ett upplevt samband mellan chefernas 

ledarskap, hälsa och psykosociala faktorer, i form av socialt stöd. Psykosociala faktorer 

bedömdes vara av stor betydelse för chefernas välmående och förmåga att leda.  

Mellanchefer i offentlig verksamhet 

Den offentliga sektorn har sedan länge präglats av byråkrati i form av regelstyrning (Hood, 

1991). Mot slutet av 80-talet började den byråkratiska styrningen att kritiseras för att vara 

odemokratisk och ineffektiv. New Public Management handlade i stort om att överge 

detaljstyrning till förmån för ett större fokus på mål och resultat (Hood, 1991). Den offentliga 

sektorn började även konkurrensutsättas (Bernin & Theorell, 2001). I takt med dessa 

organisatoriska förändringar har chefer inom offentlig verksamhet fått nya ramar att verka 

inom.  Den psykosociala arbetsmiljön har samtidigt genomgått stora förändringar, till följd av 

ett större resultat- och konkurrensfokus, vilket menas ha ökat stress och belastning bland 

dessa chefer (Hood, 1991). 

Många chefer inom offentlig verksamhet upplever en obalans i arbetet, i form av höga 

krav och lite support och kontroll (Skagers et al., 2008). Chefer tillbringar även mer tid på 

administrativa uppgifter och dokumentation än tidigare (Bernin & Theorell, 2001). 

Upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön varierar mellan chefer. Det finns ett starkt 

samband mellan ökade krav på chefer och antalet underställda. Chefer inom 
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kvinnodominerande verksamheter såsom skola och vård/omsorg tenderar att ha ungefär 

dubbelt så många anställda som chefer inom mansdominerade tekniska verksamheter 

(Pousette & Dellve, 2013). Vidare har dessa chefer tillgång till färre resurser och mindre 

organisatorisk support (Björk & Härenstam, 2016). 

Mellanchefer innehar en position, som i enlighet med namnet, betyder att de befinner 

sig mellan högsta ledning och operativ personal. Mellanchefspositionen utgör en viktig länk 

mellan högre chefer och underanställda, då det är mellanchefens ansvar att få verksamheten 

att rulla utifrån de övre chefernas direktiv (Drakenberg, 1997).  Mellancheferna är de som i 

största grad har hand om personal, budget, arbetsmiljö och verksamheten i stort (Drakenberg, 

1997). I en studie av Skagert, Dellve & Ahlborg (2011) följdes mellanchefer inom 

sjukvården. Av de 215 deltagarna, valde 40% att avsluta sina uppdrag inom ett spann av 4 år 

(Skagert, Dellve & Ahlborg., 2011). Den största orsaken beskrevs vara brister i att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter på ett lämpligt sätt. 

Syfte och forskningsfråga 

Studier om mellanchefers upplevelse av socialt stöd på arbetsplatsen är mycket få till antalet. 

De studier som hittats fokuserar på mellanchefer inom en specifik sektor, såsom inom industri 

(Lundqvist, Eriksson & Ekberg, 2012). Svenska kvalitativa studier som belyser mellanchefers 

upplevelser av socialt stöd inom den offentliga sektorn är mycket få. Såvitt vi vet har inga 

tidigare studier undersökt det sociala stödet som fenomen inom ramen för detta.  

Syftet med denna studie är att undersöka mellanchefers upplevelse av socialt stöd på 

arbetsplatsen. Utifrån existerande forskning betonas socialt stöd som en viktig komponent i 

välmående och hälsa. Forskning indikerar även att det sociala stödet är viktigt på 
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arbetsplatsen. Det finns en brist på forskning och litteratur om just mellanchefers upplevelse 

av socialt stöd på arbetsplatsen.  

Som tidigare nämnts har den offentliga sektorn de senaste decennierna genomgått 

stora organisatoriska förändringar, vilket har haft betydande påverkan på den psykosociala 

arbetsmiljön. Då forskningen är mycket begränsad inom detta område menar vi därför att det 

finns ett stort behov av att undersöka hur mellanchefer upplever det sociala stödet inom denna 

sektor. Forskningsfrågan mynnar därför ut i: Hur upplever mellanchefer i svensk offentlig 

sektor socialt stöd på arbetsplatsen?  

Vi vill inom ramen för denna forskningsfråga utforska vilka aspekter som är centrala 

för upplevelsen av det sociala stödet. Att studera just mellanchefers upplevelse skiljer sig från 

de studier som redan finns om medarbetare och socialt stöd, då chefens ansvar och position är 

unik. Det skiljer sig även från studier som fokuserar på frånvaro av stöd, där interaktionen 

eller komponenter i denna, inte undersökts.  

Metod 

En kvalitativ metod användes för att undersöka upplevelsen av det sociala stödet. Den 

kvalitativa metoden möjliggör en djupanalys av den subjektiva upplevelsen (Langemar, 

2008). Kvalitativa studier är även särskilt lämpliga i de fall då man vill utforska ett fenomen 

som ännu inte har ett brett forskningsunderlag (Langemar, 2008). Information samlades in via 

semistrukturerade djupintervjuer och analysen skedde via en tematisk analys. 

Urvalsprocessen 

Deltagarna i studien rekryterades initialt via mejl och kontaktades sedan via telefon. För att 

inte sätta mellancheferna i en obekväm position gentemot arbetsplatsen, kontaktades 
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verksamhetens personalchefer i ett första led. Därefter lade dessa i sin tur en förfrågan i sina 

arbetsgrupper och hänvisade oss sedan till de kandidater som visat intresse av att delta i 

studien. Detta är en kombination av tillgänglighetsurval och ett handplockat urval (Langemar, 

2008). Genom att att fråga flertalet personer kom vi i kontakt med deltagare som hade ett 

uttalat intresse av att delta, varpå vi kunde handplocka dessa. I en kvalitativ studie är ett 

selektivt urval på lämpligt, eftersom det möjliggör  anpassning av urvalet utefter vilka 

deltagare som redan rekryterats (Langemar, 2008). I detta fall handlade det om att rekrytera 

deltagare med spridda erfarenheter, kön, ålder och bransch. Det selektiva urvalet baserades på 

de inklusionskriterier som följer nedan. 

Inklusionkriterierna för deltagande var 1) att informanten skulle ha haft sin nuvarande 

mellanchefsposition i minst 3 månader, 2) att informanten skulle ha direkt kontakt med både 

överordnade chefer och underordnade medarbetare, 3) att informanten skulle arbeta inom 

offentlig verksamhet, det vill säga i en skattefinansierad organisation som drivs av det 

allmäna,  4) att informanten skulle ha ansvar över minst ett, helst flera, av dessa områden: 

personalansvar, budgetansvar, verksamhetsansvar och arbetsmiljöansvar.  

Elva rekommenderade mellanchefer kontaktades via mejl. Samtliga tackade ja till att 

delta i studien, och efter att det kontrollerats att deltagarna mötte samtliga inklusionskriterier, 

samt att de inte redan fanns representerade i urvalet (exempelvis undveks att ha två personer 

från samma organisation med exakt samma ålder), accepterades de till studien. Efter att elva 

mellanchefer intervjuats beslutades det att inga fler deltagare behövdes då information och 

urval ansågs vara mättat. Antalet deltagare bedömdes vidare utifrån tidsaspekten, där 

insamling av information och analys av materialet skulle ske under tre månaders tid. Antalet 

verksamhetsområden i urvalet begränsades också utifrån tidsaspekten. Fler områden, hade 

inneburit fler informanter, vilket hade kunna bli ett problem tidsmässigt.  
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Samtliga deltagare arbetade inom offentlig verksamhet och intervjuerna hölls med 

fokus på upplevelser kopplat till deras nuvarande chefspositioner. Intervjuerna genomfördes 

av två intervjuare och intervjutillfällena delades upp med en intervjuare per deltagare. 

Informanterna fick inte någon ersättning för sin medverkan. De erbjöds en färdigställd kopia 

av uppsatsen. 

Deltagare 

Verksamhetsområden representerade i urvalet var: högskola/universitet, statlig myndighet, 

kommun och landsting, med varierande inriktningar.  

Deltagarnas ålder varierade mellan 31-62 år, medelåldern var 48,5 år. 54,5 % var män, 

45,5% var kvinnor. Vilken utbildning cheferna hade varierade utifrån inriktning och nivå med 

ett stort överslag på avancerad universitetsutbildning (90.9 %). Antalet underställda per chef 

varierade från 13-41 st med ett medelvärde på 31,55. Erfarenhet av chefskapet sträckte sig 

från 2 till 16 år.  

Samtliga deltagare rapporterade att de i olika grad hade ansvar för verksamheten, 

ekonomin, personal och arbetsmiljö. Det varierade om det yttersta ansvaret i ansvarsområdena 

tillhörde överordnade chefer, eller om mellanchefen själv delegerade delar av ansvarsområdet 

till underordnad medarbetare. Tydligast blev det i frågor om ekonomi och arbetsmiljö, där det 

yttersta ansvaret oftast låg hos överordnad chef. Gemensamt för samtliga deltagare var att de 

hade det största ansvaret för personalfrågor.  

Tre av deltagarna rapporterade låg stress eller ingen stress. Åtta deltagare rapporterade 

stress eller hög stress. De främsta nämnda orsakerna till stressen var antalet arbetsuppgifter, 

antalet ansvarsområden, stress över personalärenden samt stress över budgetfrågor. Alla 

deltagarna ansåg att de hade tydliga förväntningar på sin chefsroll och sina arbetsuppgifter. 
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Alla deltagarna ansåg även att de hade stor frihet i yrkesutövandet, det vill säga att de själva 

kunde styra över sina arbetsuppgifter.  

Intervjun 

Datainsamlingen skedde via semistrukturerade djupintervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

gör det möjligt att fånga informanternas subjektiva berättelser (Langemar, 2008). Utöver detta 

bidrar djupintervjuer med intressant information till ett område som ännu inte är välbeforskat. 

För att kunna utföra semistrukturerade intervjuer, utvecklades en intervjuguide. 

Intervjuguiden hjälper till att strukturera intervjuerna och att hålla fokus på frågeställningen 

(Langemar, 2008). Vidare är det ett hjälpsamt instrument för en ovan intervjuare. 

Intervjuguiden utarbetades utifrån de dimensioner av socialt stöd som var av intresse. 

Dimensionerna utgjorde 3 intresseområden: upplevelsen av behovet av socialt stöd (Vad 

behövde du hjälp med?), upplevelsen av processen (Hos vem sökte du stöd/vem gav dig stöd?) 

och upplevelsen av konsekvensen/utfallet av stödet (Vad blev konsekvensen?). Dessa områden 

valdes ut baserat på begreppets definition (House, 1985), med fokus på den som söker och 

mottar stödet (informanten), vad denna efterfrågar (stödets innehåll) och slutligen den person 

som stödet efterfrågas av (källan till stödet). Intresseområdena bedömdes täcka hela 

stödprocessen inom ramen för den relationella interaktionen.  

För att hålla rätt fokus under intervjun var det viktigt att utesluta aspekter som inte var 

relevanta inom ramen för frågeställningen. Ett sådant tema, som förväntades uppkomma 

under intervjuerna, var frånvaro av socialt stöd. Total avsaknad av interaktion ansågs inte 

rymmas inom ramen för forskningsfrågan eftersom socialt stöd sker inom ramen för en 

interaktion mellan en avsändare och en mottagare. För att motverka detta informerade vi 

under början av intervjuerna, att sådana situationer inte var av intresse. Stöd som uppfattades 



MELLANCHEFERS UPPLEVELSE AV SOCIALT STÖD 20 

som mindre hjälpsamt eller bristfälligt ansågs dock vara av intresse eftersom det i dessa 

situationer funnits en interaktion.  

Vidare informerades informanterna om att socialt stöd i privatlivet, inte var av 

intresse. Däremot inkluderades situationer där man sökt stöd på arbetsplatsen på grund av 

privata problem.  

I intervjuguiden inkluderades även ett antal bakgrundsfrågor, vars syfte dels var att få 

relevant information om deltagarna, men även för att kontrollera för indirekta faktorer som 

kunde påverka resultatet (Langemar, 2008). Utöver detta utgick intervjuguiden från element 

från krav-kontroll-stöd-modellen (Karasek & Theorell, 1979), där de två sista 

bakgrundsfrågorna belyser informanternas upplevelse utifrån modellens olika dimensioner 

(stress, förväntningar och frihet). Utifrån krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 

1979; Johnsson, 1988) undersöktes informanternas upplevelse av psykologiska krav och 

stress på arbetsplatsen. Enligt modellen är behovet av stöd avhängigt upplevda krav och 

möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation. Upplevelse av psykologiska krav och 

möjlighet att påverka menas därför vara avgörande för graden av individens behov av socialt 

stöd. Med det menas att upplevelsen av krav samt kontroll påverkar behovet av socialt stöd, 

varpå det blir viktigt att efterfråga detta. Intervjuguiden finns att läsa i bilaga 1.  

Intervjuerna utfördes av båda författarna med jämn fördelning av deltagarna. 

Intervjuerna tog 45-60 minuter och spelades in med en mp3-spelare. Intervjuerna utfördes 

enligt intervjumallen och inleddes med att muntlig information gavs till deltagaren. Sedan 

fick informanten fylla i ett samtyckesformulär (se bilaga 2). Därefter ställdes 

bakgrundsfrågorna, följt av intervjufrågorna. Frågorna i intervjuguiden kompletterades med 

följdfrågor och klarifierande frågor i enlighet med god intervjuteknik enligt Langemar (2008). 

Tio av intervjuerna skedde fysiskt och en ägde rum via telefon. Ljudfilerna sparades sedan på 
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mp3-spelarens usb-minne och loggades anonymt med endast tid och datum. Efter att 

materialet överförts till en dator, transkriberades ljudfilen i ett word-dokument. För att säkra 

informanternas anonymitet hade endast intervjupersonerna tillgång till materialet. För att 

säkra utförandet av transkribering, transkriberade inte intervjupersonerna enbart sina egna 

intervjuer. 

Analys 

Dataanalysen genomfördes via induktiv tematisk analys. Den induktiva tematiska analysen 

valdes då intresset var att beskriva fenomenet utifrån informanternas subjektiva upplevelser. 

Med detta menas att intervjuernas innehåll styr teorin. Teori appliceras med andra ord 

sekundärt. Den tematiska analysen möjliggör en sådan process då det är ett sätt att bearbeta 

materialet i flera omgångar, och gör det möjligt att initialt hålla sig ifrån alldeles för tolkande 

inslag. Den tematiska analysen följer följande struktur  (Hayes, 2000): (Fritt utifrån 

Langemar, 2008).  

1. Transkribering av materialet.  

Samtliga elva intervjuer transkriberades till word-dokument. Pauser och egna 

iakttagelser noterades i texten för att ge en så bred, kvalitativ bild som möjligt. Detta 

underlättade senare i processen, då det var lättare att förstå vad informanterna menat, i de fall 

de använt till exempel ironi.  

2. Kodning av relevanta meningsuppbyggnader.  

Alla transkriberade intervjuer kodades. Kodningen skedde i google docs genom att 

varje meningsuppbyggnad av relevans för studien markerades och kommenterades. 

Kommentaren var den kod som senare användes i sorteringen. Med meningsuppbyggnad 

menas meningsenheter av relevans för uppsatsen. Det material som hade tveksam relevans för 
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studien, kodades i detta steg ändå, för att i ett senare skede kunna tas bort. Kodningen 

genererade 1340 unika koder. Eftersom en induktiv ansats användes, blev det viktigt att inte 

sortera meningarna utifrån teori eller intervjuguide. I det första stadiet blev det istället viktigt 

att hålla sig textnära för att inte på ett för tidigt plan dra förhastade slutsatser. Detta gjorde att 

koderna också fick så textnära namn som möjligt. Till exempel kodades meningsenheten:  

“Hur ska vi se på den här frågan... När personal vill ha ersättning för den här, hur gör ni då? 

Och, hur ska vi se på det här med den här anställdas situation, hur ska vi hantera det? Alltså 

så det är ganska mycket konkreta frågor. Men det är ju, det är ju sånt som man behöver ha 

andra att bolla med så är det ju.” som “ behöver ha andra att bolla med”.  

3. Sortering utifrån preliminära teman. Gruppering av texten till övergripande begrepp.  

Koderna överfördes till ett google sheet, där de sorterades. Koder som liknade 

varandra och handlade om samma sak, hamnade i samma grupp. Gruppen fick sedan ett 

preliminärt namn utifrån vad varje tema verkade handla om. I detta steg var det viktigt att inte 

övergeneralisera och göra för breda teman utan att fortfarande hålla temana separata från 

varandra.  

Till exempel grupperades: “brainstorma tillsammans med kollegor väsentligt”, 

“bollplank internt inom organisationen” och “bolla hindrar dumma beslut” tillsammans då de 

alla handlade om att på olika sätt bolla information med andra på arbetsplatsen.  

4. Gå igenom texten och plocka ut allt som hör till respektive tema. Preliminära teman 

kan komma att revideras här. 

Två sorteringar gjordes, där citat från texten placerades under de teman som var 

lämpliga. Namnet på temana förändrades under tiden och bestämdes av den övergripande 

information som texten bidrog med. 60 preliminära teman stod klara efter första sorteringen, 
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och den andra sorteringen landade i 12 preliminära teman. I den andra sorteringen 

abstraherades dessa teman ytterligare och nya mönster hittades.  

Exempel på sortering i detta stadie var att de grupper som handlade om att få 

information i utbyte från sin stödperson (“feedback”, “kompetens”, “erfarenhet”, “bolla 

ideér”) hamnade i samma grupp benämnd “Behov av andras perspektiv”.  

5. Slutgiltig benämning och definition av respektive tema. Här skapas slutgilta 

huvudteman.  

Utifrån de sista 12 teman som den andra sorteringen resulterade i bestämdes en 

kärnkategori med 4 subteman. Målet var att alla informanter skulle vara representerade i 

samtliga subteman och därav också i huvudkategorin.  

6. Sammanfattning av varje tema, med exempel och citat.  

I detta steg i processen sammanfattades varje subtema, i detta fall 4 st. I resultatdelen 

presenteras varje tema som också illustreras närmare med exempel och citat. Där presenteras 

även kärnkategorin med ett exempel som får illustrera kärnkategorins innehåll.  

7. Utveckla teori och få till en sammanhängande helhet.  

Efter detta applicerades teori utifrån fynden i studien. Detta presenteras i diskussionen. 

Figur 1 visar mer strukturerat hur analysförfarandet gick till.  
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Figur 1. Figuren visar processen under den tematiska analysen.  

Etiska resonemang 

Studien har genomgått en etisk kontroll via Örebro Universitets institution för juridik, 

psykologi och socialt arbete. Utöver detta följs de fyra huvudkraven för en etiskt genomförd 

vetenskaplig studie enligt Vetenskapsrådet (2007). Dessa krav innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet.  

Via mejl och muntligt i början av intervjun, informerades informanterna om studiens 

syfte och intervjuernas tillvägagångssätt samt konfidentialitet kring materialet. Vid 

intervjutillfället delgav informanterna sitt godkännande skriftligt, och i ett fall muntligt. De 

gavs även möjlighet att ställa frågor både under intervjutillfället, men även innan och efter.  

Konfidentialiteten bestod i diskret hantering av intervjumaterialet såsom att 

omöjliggöra länken mellan varje intervju och person för utomstående. 

Nyttjandekravet tillgodosågs genom att i samtyckesformuläret formulera vart och hur 

materialet skulle användas. Informanterna godkände således att materialet användes till denna 

specifika uppsats.  

En diskussion kring hantering av svåra ämnen som kunde uppkomma under intervjun 

diskuterades författarna emellan. Risken att informanterna utsattes för emotionella 

påfrestningar under intervjun bedömdes som liten. 

Författarna har en förförståelse för begreppet socialt stöd efter att ha läst om detta 

inom ramen för sin universitetsutbildning. Med detta menas att författarna redan hade 

kunskap om det sociala stödets definition och dess påverkan på individen. Detta 

omöjliggjorde en helt naiv insamlingsprocess av data, eftersom en sådan förutsätter att 

intervjupersonerna är “tomma blad” inför det fenomen som ska utforskas. Intervjupersonerna 
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hade kunskap om de olika typer av  stöd som behandlas i litteraturen, men valde att sätta 

dessa åt sidan under intervjuerna. Det gjordes genom att inte sätta etiketter på de 

stödsituationer som uppkom i intervjusituationen samt att inte ställa frågor kring specifika 

former av stöd. På så sätt optimerades ett öppet och opåverkat förhållningssätt.  

Resultat 

Analysen av intervjumaterialet resulterade i fyra huvudteman (Andras godkännande, Frekvent 

utbyte med andra, Riktat stöd och Trygghet). Alla dessa handlar om informanternas behov 

inom ramen för stödprocessen. Figur 2 nedan visar strukturen i resultatet. Kärnkategorin som 

syns överst i figuren består av fyra huvudteman. Varje huvudtema innehåller ett antal 

subteman, vilka totalt utgör 12 stycken. Kärnkategorin, som presenteras sist i resultatet, 

sammanfattar samtliga huvudteman och subteman.  

Figur 2. Figuren visar hur resultatet är strukturerat utifrån kärnkategori, huvudteman 

och subteman.  
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1. Huvudtema: Behov av andras godkännande 

Detta huvudtema innefattar subtemana Att bli sedd och Backning från andra. Det centrala är 

chefens behov av att få acceptans, förståelse och en försäkran om att ha gjort “rätt” av den 

eller de personer som hen sökt stöd hos. Detta kommer till uttryck då stödpersonen på olika 

sätt bekräftar chefen genom att visa respekt och förståelse för dennes känslor, tankar, 

önskemål, behov och åsikter.  

1.1 Att bli sedd 

Det fanns ett uttalat behov bland informanterna att av bli sedd och hörd i de situationer som 

de sökte stöd. Detta behov verkade tillgodoses i de fall då stödpersonen riktade sin fulla 

uppmärksamhet mot chefen och tydligt visade att hen lyssnade. Att stödpersonen aktivt 

lyssnade och gjorde ett ärligt försök att förstå, var högt värderat bland informanterna. Att ha 

ett närvarande kroppsspråk, samt att ställa frågor som tyder på nyfikenhet och intresse var 

ytterligare komponenter som kunde spela stor roll för huruvida chefen upplevde stödpersonen 

som närvarande eller inte. I de fall då stödpersonen gav intryck av att inte lyssna kunde 

informanterna känna sig ignorerade och ensamma i sin chefs- och arbetsroll. Godkännande 

och acceptans för den enskilda chefens unika roll, bidrog till att cheferna kändes sig sedda 

utifrån sina egna förutsättningar. Slutligen värderade informanterna att informellt och 

ofiltrerat kunna prata av sig om jobbiga saker med en kollega eller chef vid behov, förutsatt 

att stödpersonen gav utrymme för detta på ett accepterande och icke-dömande sätt. Här 

beskriver en av cheferna upplevelsen av att bli sedd:  

“Nä men det var bra tyckte jag. Jag tycker att det fanns en flexibilitet, och en 
lyhördhet för vem jag är och så jag som chef liksom. Det finns ingen mall för att, så 
här ska du göra i ett sånt här fall. Det är väl om det kanske, vi touchade väl det men, 
att känna det utifrån min ledarstil liksom.”  
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1.2 Backning från andra 

I kontrast mot det tidigare subtemat Att bli sedd, handlar detta tema mer om att stödpersonen, 

främst den närmaste chefen och högsta ledningen, ger stöd genom att aktivt ta ställning för 

chefen. I rollen som chef ingår det att informanterna ofta måste driva beslut och processer 

som de själva inte fattat. Att behöva vara ansiktet utåt mot medarbetarna var något som 

informanterna många gånger upplevde som belastande. Av denna anledning var det viktigt att 

uppleva att man blev backad exempelvis genom att stödpersonen var närvarande rent fysiskt 

då chefen behövde hålla i ett jobbigt samtal. Det kunde även handla om att stödpersonen rent 

verbalt uttryckt sitt stöd i att chefen var på rätt väg. Att bli backad på dessa sätt gav 

informanterna en upplevelse av positiv samvaro, ett godkännande och att inte behöva stå 

ensam i svåra situationer. En chef beskrev det på följande sätt:  

“Även om man ständigt tvivlar på att man gör rätt, i sådana komplicerade ärenden så 
vet jag ändå att jag vågar jag ändå fortsätta på den linjen som jag har för jag har 
dom bakom. Ehh, hade jag inte det, hade jag slutat. Då hade jag inte varit kvar.”  

Vidare uttryckte sig en chef på detta sätt:  

“Det gjorde ju att jag fick liksom ytterligare kraft i att liksom… att jag inte stod ensam 
in den här förändringen. För det tror jag är viktigt liksom. När det blåser lite grand, 
att man inte själv står ensam i det läget utan att man känner att man verkligen harmed 

sig. Hade det varit tyst från ledningen, ja då vet jag inte om jag själv hade drivit det vidare 
på det sättet. För då orkar ju inte jag heller med… Asså jag kan ju inte kläskott för hela 
förändringen utan. Jag kan vara delaktig i dom bitarna som ÄR mitt
ansvarsområde, men högsta ledningen måste i det här fallet då vara med och stå
bakom beslutet. Så det gav ju mig kraft att fortsätta såklart.” 

2. Huvudkategori: Behov av frekvent utbyte med andra 

Detta huvudtema innefattar subtemana Ansvar, Andras perspektiv, Regelbunden kontakt och 

Samarbete. Alla dessa handlar om chefens behov av frekvent och kvalitativ ömsesidig kontakt 
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med främst kollegor, men även med överordnad chef.  Subtemat Ansvar kan betraktas som 

grundbulten för de övriga tre subtemana. Det är det egna ansvaret som utgör grunden till ett 

naturligt behov av interaktion, främst med kollegor med liknande ansvarsområden.  

2.1 Ansvar 

I rollen som chef har informanterna ansvar för ett antal breda arbetsområden. Att ta hänsyn till 

medarbetarna och förhålla sig till rättsliga ramverk är två betydande sådana. I flera fall 

handlar det om att driva igenom beslut som man, många gånger, själv inte har fattat.  

Chefen är i många fall en generalist. I de fall då problem uppkommer upplevde 

cheferna att de själva hade ansvar att söka stöd. Detta gjorde att informanterna upplevde att de 

är beroende av andras kompetens för att nå de resultat som förväntas inom ramen för ansvaret 

de har. Ansvaret förutsatte av denna anledning ständig kontakt med andra personer i 

verksamheten.  

 I de fall stödet var bristfälligt eller inte upplevdes som hjälpsamt var chefen ändå 

ansvarig att på olika sätt hantera problemet. Detta kunde leda till en situation där det krävdes 

en självständighet som i många fall väckte känslor av isolering.  

 
“Jag måste lösa arbetsuppgiften. Och då, jag gör det inte för jag hittar ingen 
information i den erfarenheten jag har eller utbildningen jag har. Därför måste jag 
hitta den hos nån annan och lättast är det att gå till en kollega eller min chef… i dom 
här ämnena.” 

2.2 Andras perspektiv 

Behovet av att få input från andra bottnade i informanternas insikt om att man som chef inte 

kan allt själv. Informanterna uttryckte ett stort behov av att ta del av andras, främst 

chefkollegors, perspektiv. Detta gällde framförallt i ledarskapsfrågor, där man i samtal med 

andra, fick möjlighet att utbyta erfarenheter som man sedan kunde användas i det egna 
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arbetet. Chefskollegors input och feedback verkade ge vägledning i de fall då chefen var 

ovan, oerfaren eller osäker i en situation.  

Att bolla idéer med chefskollegor upplevdes tillgodose behovet av ett öppet och 

tillåtande klimat. Detta verkade bidra till att cheferna kravlöst och prestigelöst kunde 

diskutera och samtala kring ideér med andra, vilket kunde stimulera till reflektion och 

generera nya idéer. Det var ett sätt att få höra andras tankar kring olika teman och 

problematik. Diskussionen med andra var för informanterna en central aspekt för ett grundat 

och genomtänkt beslutsfattande.  

Informanterna upplevde huvudsakligen inte att de kunde söka stöd av sina medarbetare 

i ledarskaps- och ansvarsfrågor, eftersom medarbetarna inte uppfattades dela samma ansvar. 

Däremot kunde medarbetare kontaktas i specifika frågor där deras sakkunniga kompetens 

efterfrågades, vilket då kunde utgöra ett stöd. 

“Behovet var att få nån form av referensram, såhär ”Hur skulle du gjort?”… För jag 
har ju min idé om hur jag vill jobba med det här, men jag måste ju, jag var ju tvungen, 
och tycker fortfarande att man behöver stämma av med sina chefskollegor...” 

2.3 Stödpersonens tillgänglighet 

Informanterna värdesatte tillgänglighet hos de personer de sökte stöd hos. Det vill säga att 

stödpersonen var tillgänglig på det sätt som chefen önskade, till exempel via mejl, fysiskt eller 

via telefon. Vidare uppskattades tillgänglighet på så sätt att stödet fanns där när det var 

önskat, och inte infann sig efter situationen spelat ut sig. I situationer då stödpersonen var 

otillgänglig eller då stödet blev fördröjt, kunde cheferna uppleva irritation och frustration. 

Detta eftersom en sådan situation innebar att de då behövde lösa situationen på egen hand.  

Det fanns också ett tydligt behov av regelbunden och strukturerad kontakt. Den 

strukturerade kontakten syftar i detta sammanhang på behovet av inbokade möten och träffar. 

Att träffas kontinuerligt, gärna fysiskt, med chefskollegor upplevde informanterna som 
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mycket betydelsefullt. I praktiken kunde detta handla om att “sitta nära” kollegor, ha 

regelbundna nätverksträffar och frekventa arbetsmöten. Cheferna verkade uppleva stor 

tidsbrist vilket gjorde att tillgängligheten försämrades för både stödpersonen och den som 

sökte stödet.  

“Eftersom vi sitter så som vi gör, så kan vi ta en kvart och det är ju det som jag tycker 
är så bra. Det skapar en flexibilitet. Tillgängligheten. Att man kan ta de här snabba 
och korta frågorna. (...) och vi bokar ju också upp regelbundna möten tillsammans. 
(...) det är ju en del i mitt stöd” 

2.4 Samarbete 

Informanterna upplevde samarbete, främst med chefskollegor, som ytterst väsentligt.  För 

informanterna var det viktigt att cheferna stod enade i beslut och ledarskap för att visa en enad 

front gentemot medarbetare i olika frågor. Att hjälpas åt betraktades som ett sätt att skapa ett 

enhetligt chefsskap. Vidare bidrog samarbete till en känsla av gemenskap, samtidigt som 

känslan av att behöva stå själv med ansvaret minskade. Informanterna upplevde att de hade ett 

bättre samarbete med de personer som de upplevde att de hade en personkemi med. 

Personkemi kunde förklaras med gemensamma intressen, att man känt varandra länge och att 

man hade liknande synsätt på problem och lösningar.  

I de fall då personen som informanten sökt stöd hos inte varit villig att hjälpa kunde 

detta leda till att informanten i sin tur inte ville hjälpa den personen i framtiden, eller inte söka 

stöd igen överlag. En mellanchef beskrev samarbetet på detta sätt:  

“Man kan ju säga att det fanns flera delar i det här. Jag har ju då som min närmsta
chef som är områdeschefen här. Han och jag jobbade väldigt tajt i den här
förändringen. Asså, bara det stödet upplevde jag som jättepositivt. Asså att vi just
hade varandra som sidekicks genom hela förändringsresan. Och det var
jätteuppskattat från min sida. Just att känna det här att man inte kände sig ensam.” 
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3. Huvudkategori: Behov av Riktat stöd 

Subtemana Komplexitet, Konkret hjälp, Behovstillfredsställelse och Personlig utveckling 

utgör huvudtemat Riktat stöd.  Med det riktade stödet menas att stödet var anpassat utifrån 

mottagarens, informantens, behov. I detta utgjorde tydlighet en viktig del, det vill säga att 

stödet informanten fick var tydligt och anpassat för ändamålet. Vid svåra, komplexa ärenden, 

upplevdes behovet av stöd vara stort, och då uppskattades det riktade stödet särskilt. Det 

riktade stödet beskrevs som konkret och handfast till skillnad från generellt stöd. Cheferna 

uttryckte att ett mindre hjälpsamt stöd, till stor del utgjordes av otydlighet.  

3.1 Komplexitet 

De chefer som intervjuades beskrev stora och krävande ansvarsområden. De presenterar en 

bild av en position som innefattar många och svåra ärenden som präglas av komplexa beslut. 

Den arbetssituation som upplevdes som mest komplex var olika typer av personalärenden. 

Dessa ärenden beskrev cheferna som tuffa både utifrån ett personligt perspektiv och i rollen 

som ledare. Extra svårt var det vid de tillfällen där ärendet pågått under en lång tid eller där 

chefen själv hade ett personligt engagemang i ärendet. Det kunde till exempel handla om att 

hantera konflikter i arbetsgruppen, individuella problem för de anställda (såsom 

sjukskrivningar, hälsa) eller att ta beslut som på olika sätt påverkade arbetsgruppen. I detta 

upplevde många chefer ett extra stort behov av ett riktat stöd, dels för att undvika att göra fel 

men även för att personalfrågorna tenderade att vara resurs- och tidskrävande, vilket krävde 

en snabb lösning. Det blev också komplext utifrån att cheferna upplevde att de behövde 

tillgodose behov hos både överordnade chefer och medarbetare i sina beslut. I övrigt 

upplevdes budgetfrågor som betungande och ibland hindrande. Sammantaget kan man säga 
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att komplexa situationer, såsom personalärenden och budgetfrågor, ökade behovet av ett riktat 

stöd. 

En chef berättar om en komplex situation hen upplevt och där behovet av stöd blev 

stort:  

“För vissa samtal man har, det är ju framförallt i samtal med medarbetare, ehm, jag 
jag tycker om att prata med folk och jag tycker om att så... Men det är ju inte alltid det 
är samtal där det handlar om att vi ska prata om något positivt utan det är då de där 
samtalen där jag kanske ska förmedla något som är negativt, eller innebär att någon 
person ska flyttas eller att man inte får den lön man har tänkt sig. Eller att man som i 
det här fallet, rent ut sagt har fuskat med sina arbetstider och inte skött sina 
stämplingar. Det blir ju en form av disciplinsamtal som kan kännas jobbiga både för 
mig och för den personen som jag ska prata med. För det, det är ju som att läxa upp 
sina barn liksom.” 

3.2 Konkret hjälp 

Cheferna efterfrågade och värdesatte konkret hjälp, det vill säga, stöd som var konkret 

behjälplig i arbetsprocessen. Enligt informanterna var ett riktat stöd tydligt, koncist och 

konkret. Stöd som inte ansågs givande upplevdes ofta mynna ut i frustration och att chefen 

själv fick lösa situationen.  

I de fall där stödet inte var givande, rapporteras ett stöd som inte kändes riktat till den 

som sökte stödet. Det kunde bland annat handla om att man behövde söka sig till generella 

stödfunktioner som finns till för offentlig verksamhet, vilket i sin tur kunde leda till att stödet 

blev alldeles för allmänt för att uppfattas som konkreta tips. Det kunde också handla om att 

cheferna upplevde att stödpersonen uttryckte sig luddigt och otydligt. Detta kunde leda till att 

cheferna fick lösa situationerna själva, eftersom de inte uppfattat vad stödpersonen menat eller 

fått ett konkret stöd som ledde till en lösning. Så här uttryckte en av cheferna hur det konkreta 

stödet kunde påverka:  

“...sen la vi upp en plan för vad man skulle göra, få hjälp med det. Vem som kontaktar
vad... Och mer konkret då. Och känslo, både känslomässigt och konkret. För när man
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är i någonting själv, då är det väldigt svårt att se någonting självklart, vad som är bra
eller inte bra att göra . (...) … För det första tror jag att man (anm: stödperson)
behöver, naturligtvis att lyssna. (...) Mm och också komma med, alltså ge konkreta
förslag. (...) Ofta så när man hamnar i en konflikt eller nåt, då gäller det att sortera
vad är vad i det här. ”  

3.3. Behovstillfredsställelse 

Subtemat behovtillfredsställelse ger uttryck för att det stöd som upplevdes som hjälpsamt, 

upplevdes överensstämma med informantens individuella behov. Med det menas att 

informanterna ville ha ett stöd som passade utifrån den situation de befann sig i och det behov 

de hade i den situationen. Till exempel kunde ett felriktat stöd vara att få höra att man var 

duktig i en situation där man behövde ett konkret råd, och tvärtom. Om behovet inte 

tillgodosågs, upplevdes stödet som bristfälligt och kunde bidra med stress och frustration hos 

cheferna. Informanterna verkade även vara mindre intresserade av att söka stöd igen i 

framtiden om de inte uppfattat att behovet blivit  tillfredsställt. Ett tillfredsställt behov, det vill 

säga ett hjälpsamt stöd, verkade istället underlätta processen, ge energi, motivation och större 

chans att chefen sökte stödet igen. Sammantaget påverkades upplevelsen av stödet beroende 

på om informanten kände att behovet blivit tillfredställt eller inte. Följande chef berättar om 

när hen fick sitt behov tillgodosett och vad det gjorde i situationen:  

 
“Eh och för att orka gå in i den delen, så var jag ganska snabb på att fråga HR, har 
jag stöd av er? (...) Har jag stöd om jag lyfter på den här stenen? Så vet vi ju inte 
riktigt vad som kommer fram. Det kan va, det kan lösa sig enkelt, men troligtvis så blir 
det rätt tufft. Och då behövde jag en konkret plan på hur jag skulle närma mig den här 
medarbetaren. Och fick det väldigt fort. Och då kände jag att nu kör jag. Det blev 
liksom precis det utfallet jag ville… och det var det viktigaste för mig där och då!” 
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4. Huvudkategori: Behov av trygghet 

Huvudtemat Behov av trygghet innehåller subtemana Egen erfarenhet, Personlig utveckling 

och Självtillit. Informanterna återkom till betydelsen av att uppleva trygghet i sin chefsroll. 

Tryggheten upplevdes som en central del i ledarskapet då det underlättade och minskade den 

osäkerhet som annars kunde påverka beslutsfattande och upplevelsen av att vara chef. 

Insamling av egen erfarenhet och att få stöttning av andra verkade vara centrala delar bakom 

upplevd trygghet. Att känna trygghet upplevdes till stor del genom att via andra bli bekräftad i 

sin yrkesroll och sina val. Informanterna visade ett stort behov av att bli försäkrade i sin roll 

och ansåg att stöd bidrog till ett tryggt yrkesutförande. Stödet som gavs, verkade också ge 

större erfarenhet, där tryggheten och säkerheten i sitt eget yrkesutförande stärktes.  

4.1 Egen erfarenhet 

Egen erfarenhet poängterade informanterna att var viktigt. Att vara ny som chef är i många 

fall en stressig situation, då det är mycket nytt att sätta sig in i och många viktiga beslut som 

måste tas. De beslut som togs för första gången, eller där kunskapen bakom ett beslutsfattande 

var vag, ansågs som svårast att fatta. Oftast skedde den typen av beslutsfattande i början av 

chefsrollen. Dessa svåra situationer bidrog till ett större behov av stöd, vilket i sig  ofta 

innebar ett större behov av trygghet. Cheferna sökte stöd mer i början av chefsskapet, just 

eftersom de ansåg att de inte hade den erfarenhet som krävdes. Ju längre tid som chef, desto 

mer trygghet verkade cheferna uppleva i sin chefsroll. Det var tydligt att chefer med lång 

erfarenhet upplevde större trygghet och säkerhet i sin roll och sitt utförande vilket också 

påverkade vilket behov av hjälp mellanchefen efterfrågade. Andras stöd verkade således vara 
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väsentligt för att man senare skulle kunna utföra samma arbete själv. Nedan följer ett kort 

citat från en chef med längre erfarenhet som får illustrera denna subkategori:  

“Man blir trygg i rollen och använder sig av sin egen erfarenhet. För jag hade ju
ingen erfarenhet så jag stöttade mig av andras erfarenheter.”  
 

4.2 Självtillit 

Informanterna kände ett behov av trygghet för att kunna utveckla tillit för sitt ledarskap. 

Stödet bidrog till känslor av trygghet och lugn i beslutsfattandet men även i ledarskapet 

generellt, vilket gjorde att cheferna uppfattade att beslutsfattandet blev bättre. Detta verkade 

stärka informanternas tilltro till den egna förmågan. En betydande del av den upplevda 

säkerheten i chefsskapet var att stödpersonen förmedlade en riktning. Det kunde exempelvis 

handla om att få stöd i att utveckla en plan för det fortsatta arbetet. Att andra hade vetskap om 

ens svårigheter och utmaningar bidrog också till en känsla av trygghet, vilket i sin tur kunde 

leda till upplevelse av ett större självförtroende.  

Vidare gav stödet kraft och energi, samt mod att ta sig an nya uppgifter. Många chefer 

upplevde osäkerhet inför arbetsuppgifter eller beslut de behövde fatta. Det kunde till exempel 

handla om att de beslut som behövde tas var av sådan karaktär att det kunde få stora 

konsekvenser för de inblandade om beslutet var felaktigt. Detta ansvar gjorde att tilliten till 

den egna förmågan upplevdes som extra viktig, då att uppleva säkerhet minskade chefens oro 

samtidigt som det minimerade riskerna för ett påtagligt och felaktigt beslut. I dessa situationer 

ökade behovet av trygghet, vilket cheferna uppfattade att de kunde uppfylla genom att på 

olika sätt få stöd. Så här sade en informant om att få stöd i en komplex situation, vilket hos 

hen skapade en tillit till beslutet som fattades: 

“Sitter man i ett läge där man är ifrågasatt. Hela förändringen kan ju vara ifrågasatt, 
och det skapar ju en osäkerhet. Så vad det gör med mig? (anm: stödet) Ja det gör mig 
ju mer trygg. Asså det skapar ju en trygghetskänsla hos mig att fortsätta. Att ok, det 
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här är rätt väg att gå, så som är beslutat. Så jag skulle framförallt säga att just den 
här trygghetskänslan.” 

4.3 Personlig utveckling 

Det sista subtemat i huvudtemat Behov av trygghet är Personlig utveckling. Regelbunden 

kontakt med andra och att utbyta erfarenheter, kunskap och information upplevde cheferna 

som givande och en central del av deras personliga utveckling. För informanterna bidrog 

kontakten och utbytet med andra till utveckling både på ett personligt plan och i ledarrollen. 

Det handlade med andra ord om att utvecklas såväl privat som en del av en grupp. Personlig 

utveckling var viktigt för informanterna och något de eftersträvade inom ramen för sitt 

ledarskap. Den personliga utvecklingen bidrog med glädje och engagemang i ledarskapet. Det 

är i mötet och i interaktionen med andra som upplevelsen  av utveckling uppstod, genom 

utbyte av erfarenheter, stöttning och idéutveckling . Den personliga utvecklingen verkade ge 

både erfarenhet och större tilltro till det egna ledarskapet, samtidigt som utvecklingen gav 

större motivation för fortsatt ledarskap. Så här sade en chef angående den personliga 

upplevelsen hen upplevde utifrån det sociala stödet:  

“Men man blir bättre av feedback för det behöver ju inte bara vara positiv feedback.
Det kan vara utvecklande feedback och att man får tips och ideér för ensam tänker
inte bäst, tycker jag. Då får man lite positivt, liksom input. Allt det där är ju inte bara
positivt i ledarrollen utan även för mig personligen! Det är viktigt för mig att jag
känner att jag kommer framåt!” 

Kärnkategori: Själv, tillsammans. 

Utifrån huvudkategorierna formades en kärnkategori: Själv, tillsammans. Detta syftar till att 

mellanchefsskapet till stor del innebär en roll där man står själv i det ansvar man har. I vissa 

fall är man även fysiskt själv chef på arbetsplatsen. Cheferna uttryckte att detta inte behövde 

vara ett problem så länge det fanns tillgängliga resurser för att klara av detta.  
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Att vara själv är ett villkor som ingår i chefsrollen, där informanterna uppfattade att de 

ofta inte kan ha samma relation till sina medarbetare som med andra chefer, i och med 

chefsskapets ansvarsområden. Resurser som krävdes för att klara av ett sådant uppdrag 

innefattade att man i relation till andra utvecklade en inre trygghet och strategi för att klara av 

komplexa situationer. Kontakten och interaktionen varierade från mer informella samtal till 

välstrukturerade stödsamtal, beroende på informanternas behov.  

Även då möjligheten till stöd fanns, var det inte alltid att cheferna hade möjlighet att 

utnyttja dessa, främst på grund av tidsbrist men även på grund av att personer med andra slags 

uppdrag, inte upplevdes kunna förstå ens problem. Att stå själv med avsaknad av kvalitativ 

och frekvent kontakt med andra, främst kollegor, kunde för informanterna  i många fall 

resultera i känslor av ensamhet och isolering.  

Detta citat får rama in kärnkategorin: 

“...det är som att ja tänk att gå först nånstans, eller att man ser till att alla går 
på ett fält och det är jättemolnigt ute… Man ser ingenting framför sig. Man vet inte 
vilken väg man ska ta, men man vet att man ska komma framåt. Man vill liksom inte 
gå in i en bergvägg… och innan man kommer i underfund med, man kan inte förutse 
det som finns framför alla gånger, så vill man hela tiden stämma av så här hur ska jag 
göra, innan man börjar lita på sin egen intuition och liksom sitt eget ledarskap. Man 
blir trygg i rollen och använder sig av sin egen erfarenhet.” 
 

Sammanfattningsvis speglar kärnkategorin komplexiteten och ambivalensen i det egna 

ansvaret och utbytet med andra. I rollen som mellanchef utgör att stå själv en betydande del 

av uppdraget, samtidigt som detta kraftigt verkar kunna försvåra arbetet i de fall då 

stödfunktionerna brast. Cheferna är positiva till sin position, men framhåller också 

svårigheterna i ansvarsbörda, tidspress och press både från medarbetare och överordnade 

chefer. Det är tillsammans med andra uppdragen upplevdes kunna lösas. Cheferna upplevde 

att det var viktigt att få den kompetens som behövdes för att kunna stå själva. Frekvent utbyte 
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med andra, riktat stöd, andras godkännande och trygghet överlappar varandra och formar 

tillsammans en känsla av att behöva andra för uppnå en känsla av att tilltro till sig själv.  Det 

är tillsammans och med hjälp av andras stöd som informanterna upplevde att det fungerade att 

stå själv. Därför upplevdes ett välfungerande samarbete, “att vara tillsammans” , som en 

premiss för att kunna och orka stå själv.  

 

Figur 3. Figur 3 visar interaktionen mellan huvudteman och kärnkategori.  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att utforska mellanchefers upplevelse av socialt stöd på 

arbetsplatsen. Detta gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer där informanterna fick 

beskriva ett antal situationer då de sökt stöd i någon form hos någon på arbetsplatsen. Såväl 

positiva som negativa upplevelser efterfrågades. Analysen av materialet resulterade i 

kärnkategorin Själv, tillsammans, som består av fyra huvudteman: Andras godkännande, 
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Frekvent utbyte med andra, Riktat stöd och Trygghet. Resultatet belyser att de kvalitativa 

aspekterna i mötet är väsentliga för upplevelsen av stödet. Resultatet indikerar att tillgången 

till goda relationer på arbetsplatsen är viktig för mellanchefers välmående, prestation och 

självtillit.  

Stora delar av resultatet ligger i linje med tidigare studier som belyser betydelsen av 

socialt stöd, och de funktioner som stödet fyller på arbetsplatsen. Att ha tillgång till ett 

kvalitativt socialt stöd upplevdes som mycket väsentligt för informanterna, vilket ligger i linje 

med tidigare forskning som finns kring arbetstagare. Mellanchefer är, liksom andra anställda, 

individer med mänskliga behov (Dellve & Wikström, 2006). Resultatet var därför väntat, men 

fynden diskuteras här utifrån mellanchefernas unika position på arbetsplatsen.  

Vem, vad och hur? 

Informanterna värderade positiva och hjälpsamma relationer, som innebar både informella 

och formella interaktioner. Vidare fyllde interaktionerna olika funktioner och bidrog med 

olika former av stöd (Colbert, Bono & Purkanova, 2016; Daniels, Glover & Mellor, 2014). 

Dessa relationer stärkte, i linje med tidigare forskning, engagemanget för arbetet och 

verksamheten (Venkataramani, Labianca & Grosser, 2013; Chiaburu & Harrison, 2008).  

Även informanternas mående verkade påverkas av hjälpsamma och positiva relationer. 

Stödet kunde vidare bidra till att minska upplevelsen av framförallt stress, vilket går i linje 

med tidigare forskning (Cohen et al., 1985; Lazarus & Folkman, 1984; Lindorf, 2001). Stödet 

verkade främja inre lugn och trygghet, vilket verkade minska upplevelsen av stress. Detta går 

också i linje med Karaseks krav-kontroll-modell (Karasek & Theorell, 1979; Johnson & Hall, 

1988) där stödet menas minska effekten av upplevda krav. Detta bekräftar också tidigare 
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forskning som belyst betydelsen av stöd för att minska stress (Viswesvaran, Sanchez & 

Fisher, 1999). 

Positiva och välfungerande relationer till såväl kollegor som en en hjälpsam och 

närvarande överordnad chef, var högt värderat hos informanterna, vilket bekräftar tidigare 

studier (Dellve & Wikström, 2006; Chiaburu & Harrison, 2008; Kossek et al., 2011). De 

laterala och vertikala relationerna fyllde något olika funktioner, och präglades av olika 

innehåll, vilket går i linje med tidigare forskning (Chiaburu & Harrisson, 2008). Beroende på 

vilken typ av problem och svårigheter som chefen stod inför, eftersökte informanterna 

perspektiv, kunskap och erfarenhet från personer på olika nivåer i organisationen.  I båda 

fallen utgjorde kontakt med andra en källa till utbyte av perspektiv, erfarenheter och kunskap. 

Här var alltså  själva diskussionen och samtalsprocessen central, snarare än en lösning på ett 

problem. Träffar med chefskollegor upplevdes som särskilt betydelsefulla, eftersom 

informanterna vid sådana tillfällen kunde utbyta erfarenheter och ventilera med någon som 

befann sig inom en liknande position som de själva. Sammantaget belyser detta 

informanternas behov av tillgång till, framförallt, laterala och jämlika relationer på 

arbetsplatsen, vilket går i linje med tidigare forskning (Chiaburu & Harrisson, 2008). Utöver 

detta visar resultatet att backning från inte minst en högre chef, upplevdes som viktigt för 

mellancheferna. Detta konfirmeras av litteraturen, där visad omtanke från den övre chefen, 

verkar bidra till ökat välmående (Kossek et al., 2011).  

Att ha tillgång till positiva relationer på arbetsplatsen är en viktig premiss för 

välmående och prestation (Dutton & Heapy, 2003; Ragins & Dutton, 2007). Flera informanter 

upplevde dock att deras position kunde försvåra tillgången till socialt stöd på grund av fysiska 

avstånd till chefskollegor och överordnad chef. Detta placerade många informanter i en 



MELLANCHEFERS UPPLEVELSE AV SOCIALT STÖD 41 

besvärlig situation, eftersom de samtidigt upplevde att det inte kändes rätt att diskutera vissa 

frågor med medarbetarna.  

Informanterna upplevde att feedback och andras input på situationer bidrog till en 

förmåga att utvecklas och förändra sitt tankesätt. De underströk att det i diskussioner och 

bollande av ideér var viktigare att kreativt skapa nya ideér, än att få en färdig mall eller en 

lösning av ett problem. Detta går i linje med tidigare forskning som visar att det sociala stödet 

bidrar till positiva, kognitiva förändringar (Lazarus & Folkman, 1985; Majdar, 2008; 

Ouweneeel et al, 2009).  

Informanternas behov av utbyte med andra kan betraktas utifrån social exchange 

theory (Blau, 1964), som belyser mänskliga relationer i form av ett interaktivt utbyte mellan 

olika parter. För informanterna betraktades ömsesidighet i relationen med kollegor som en 

central del av samarbetet och lade en grund för en känsla av balanserade relationer med andra. 

Betydelsen av ömsesidighet går i linje med tidigare studier (Cropanzano & Mitchell, 2005; 

Bowling, Beehr & Swader, 2004). Förväntan om samarbete utgjorde en del av det 

psykologiska kontraktet, där önskan om ömsesidighet avspeglade sig i bilden av stödet som 

en interaktiv process av att ge och ta (Kossek et Al., 2011). Principen om ömsesidighet 

återfinns även i ansträngnings-belöningsmodellen (Siegrist, 1996) som framhäver att 

prestationen måste belönas på ett rimligt sätt, för att ansträngningen ska ske igen.  

Ett genomgående inslag i informanternas berättelser var behovet av ett anpassat stöd. 

En interaktion som “enbart” innebar stödpersonens medkännande och lyhördhet tenderade att 

inte alltid vara tillräckligt, utan det krävdes i vissa fall ett anpassat stöd för att mottagaren 

skulle uppfatta stödet som tillfredsställande. Det handlar om att få rätt stöd vid rätt tillfälle, 

baserat på personliga behov, preferenser och önskningar. Behovstillfredställelse, det vill säga 

att vara tillfreds med det stöd man fått, uppnås om det finns en matchning mellan behovet och 
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det stöd som levereras. Detta går i linje med hypotesen om matchning (Cohen & McKay, 

1984; Cohen et al., 1985). Att få det stöd man efterfrågade ökade i sin tur det organisatoriska 

engagemanget (Huang, 2015) och minskade planer på uppsägning (Leschyshyn & Minotte, 

2014; Kossek et al., 2006). Det var också viktigt för informanterna att rätt person gav stödet. 

Det vill säga, att det var en stödperson som hade förståelse för mellanchefens situation och 

svårigheterna i yrkesutförandet.  

Slutligen menade informanterna också att socialt stöd och positiva relationer främjade 

personlig utveckling, vilket går i linje med tidigare forskning (Feeney & Collins, 2015; Bono, 

Colbert & Purvanova, 2016). 

Kvalitativa aspekter i stödprocessen 

Ett väsentligt fynd är betydelsen av, och på de sätt, som de kvalitativa aspekterna i mötet med 

den andra spelar en avgörande roll för upplevelsen av stödet. Tidigare studier har visat att det 

emotionella stödet (Lindholm, 2006) är av stor betydelse för att minska chefers stress. Denna 

studie tar, utöver detta, fasta på de komponenter i mötet som är centrala för en positiv 

interaktion med den person som informanten sökt stöd hos. Resultatet visar att interaktioner 

som präglas av empati, acceptans och lyhördhet blir primärt avgörande för upplevelsen, 

eftersom det är inom interaktionen som stödet sker. Att uppleva att man blir väl mottagen och 

förstådd utgjorde med andra ord ramverket för upplevelsen av stödet. Det emotionella stödet 

(House, 1981) verkar av denna anledning vara avgörande för hur stödet upplevs i sin helhet. 

Stödpersonens mottagande och lyhördhet inför chefen och dennes behov bidrog sedan till att 

det specifika behovet kunde tillgodoses i form av något ytterligare stöd.  Detta exemplifierar 

att en stödjande interaktion kan fylla flera funktioner (Power & Swanson, 2001). Cheferna 

menar att uppskattningen också är en viktig del i den interaktiva processen. De ville känna 
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uppskattning både i sin yrkesroll och i sin person vilket bekräftas av tidigare studier 

(Leschyshyn & Minotte, 2014; Kossek et al., 2006).  

Trygghet i ledarskapet 

Ett av de centrala fynden i studien var chefernas upplevelse av behovet av andra för att kunna 

känna sig trygga i sitt ledarskap. Den självständiga rollen kan ses både som en förutsättning 

för mellanchefernas position, men också som en konsekvens av ett gott stöd. Genom utbytet 

med andra verkade chefsrollen förstärkas och chefernas möjlighet att prestera öka, då de 

upplevde en större trygghet och säkerhet. Å ena sidan är man i rollen som chef själv, å andra 

sidan upplevde informanterna att de i många fall endast lyckas hantera denna självständiga 

roll under förutsättning att stödet från andra tillgodosågs.  

Cheferna upplevde att stöd i sig gav positiv personlig utveckling i form av ökad tillit 

till sin egen förmåga. Kärntemat: “Själv, tillsammans” sammanfattar hur detta hänger ihop. 

“Själv, tillsammans” syftar till att det är en förutsättning att få andras kunskaper, 

uppmärksamhet, feedback och validering för att kunna hantera en chefsroll där chefen till stor 

del arbetar själv. 

Baserat på informanternas redogörelser blir det tydligt att mellanchefspositionen 

innebär ständiga utmaningar att balansera det egna ansvaret med behovet av stöd från andra. 

Det ansvar som följer med rollen kan upplevas som överväldigande om det inte balanseras av 

stöd från andra. Uppgifterna cheferna har måste lösas; oavsett vad, då de inte kan delegera 

uppgifterna neråt i verksamheten. Ansvaret är tvåsidigt, eftersom det både kräver en hög grad 

av självständighet, men också förutsätter att man har tillgång till andras kompetens till 

exempel via olika stödfunktioner. Brister i stödet verkar skapa en upplevelse av osäkerhet på 

tilliten till sin egen förmåga, verksamheten och till andra stödpersoner. Det handlar alltså om 
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att skapa en balans där chefen, med hjälp av och tillsammans med andra, tryggt kan agera 

självständigt, i de fall det behövs.  

Ensamhet 

Ett annat fynd i studien var upplevelsen av ensamheten som en konsekvens av ett bristfälligt 

stöd. Två former av ensamhet identifierades. Mellanchefspositionen förutsätter att, och 

innebär många gånger att man är själv på arbetsplatsen utifrån sitt uppdrag, vilket för vissa 

kunde upplevas som ensamt. Att vara ensam eller själv bidrar till att möjligheten till socialt 

stöd minskar, eftersom den sociala kontakten begränsas (Holt-Lunstad et al., 2015; Berkman 

et al, 2000). Informanterna kunde uppleva känslor av ensamhet då interaktioner med 

framförallt chefskollegor var för få, vilket återigen understryker betydelsen av laterala 

relationer (Chiaburu & Harrisson, 2008). Distansen till medarbetarna, i form av en auktoritär 

relation, innebar ett avstånd som många gånger verkade kunna väcka känslor av ensamhet 

(Fiske, 1992).  

I den andra formen av upplevd ensamhet kunde informanterna, trots interaktioner, 

uppleva detta till följd av brist på de kvalitativa aspekterna i interaktionen. De kvalitativa 

aspekterna i mötet, såsom lyhördhet, empati och acceptans, upplevdes som tidigare nämnt 

som viktiga grundstenar i upplevelsen. Ett möte som inte innehöll dessa komponenter kunde 

bidra till känslor av ensamhet. Detta är intressant eftersom det föreslår att närvaro av andra 

inte, per automatik, behöver innebära socialt stöd.  

Sammantaget verkade informanterna kunna uppleva känslor av ensamhet då 

interaktionerna var få och/eller undermåliga. Det är av denna anledning betydelsefullt att 

särskilja objektiv och subjektiv ensamhet (Baumeister, 1995). Tidigare forskning har visat att 
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ensamhet har en negativ påverkan hos individer generellt, men speciellt hos de individer som 

upplever lågt socialt stöd (Holt-Lunstad et al., 2015; Berkman et al, 2000).  

Genomgående och återkommande aspekter, inom ramen för informanternas 

upplevelser, är alltså att såväl frekvent som kvalitativ kontakt har en stor betydelse. Detta kan 

bland annat ske genom att ha tillgång till nätverk. Att ha tillgång till interaktioner är i sig en 

förutsättning för stödprocessen, men är alltså inte tillräckligt i sig självt. Studien belyser 

betydelsen av de kvalitativa aspekterna i relationen och mötet. Det finns därför goda skäl att 

inte likställa nätverk och socialt stöd (Schwarzer & Knoll, 2007; Cohen, 1992; House, 1985). 

En social relation garanterar inte per automatik socialt stöd, men är en förutsättning för stödet 

(House, 1985). Utifrån detta är det väsentligt att att inte behöva stå varken objektivt eller 

subjektivt själv (Baumeister, 1995).  

Metoddiskussion 

En begränsning i studien är studiens urval. Trots försök att bredda urvalet och dess 

egenskaper, representerade några informanter samma verksamhetsområde. Studien skulle 

kunna ha gynnats av en större bredd i urvalet, i form av fler och mer spridda informanter från 

olika områden inom offentlig verksamhet. Verksamhetsområden av intresse hade exempelvis 

kunnat vara sjukvård och rättsväsende. Urvalet begränsades till stor del på grund av tidsramen 

för uppsatsen. 

En annan aspekt gällande urvalet är att handplockningen av informanter skedde utifrån 

de elva personer som visade intresse och tillgänglighet. Detta kan leda till att deltagare 

accepteras till studien utifrån deras vilja att vara med och för att det är bekvämt, snarare än de 

som lämpar sig bäst utifrån vetenskapliga kriterier (Langemar, 2008). För att undvika detta 
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användes inklusionkriterierna för att säkerställa att de intresserade var lämpliga utifrån 

studiens syfte, vilket säkrade att endast lämpliga informanter inkluderades.  

En begränsning med intervjuer är att de till stor del beror på informantens förmåga att 

uttrycka sig både språkligt, men också på informantens förmåga att kunna återge situationer 

med detaljrikedom. Förmågan att uttrycka sig språkligt och med detaljrikedom skulle därför 

kunna vara en begränsning i denna studie.  

Utöver detta är det svårt att få en klar bild över någon annans livsvärld, och att 

beskriva upplevelser under ett samtal har också sina begränsningar, vilket kan påverka 

tolkningen av informantens utsagor. Detta kunde exempelvis handla om att informanterna 

använde ironi som, trots klarifierande frågor, kunde missförstås av intervjuaren. Det fanns risk 

för att sådana aspekter skulle kunna resultera i feltolkningar av informanternas information. 

Detta parerades genom att anteckningar om kvalitativ info registrerades, även i det 

transkriberade materialet.  

Många informanter hade svårigheter att sätta ord på känslor kopplat till de specifika 

situationer som de berättade om. Detta kan ha att göra med att informanten inte mindes 

detaljer kring känslor, men det kan också handla om begränsningar i intervjuguiden. I 

intervjuguiden inkluderas tre primära områden (behov, stödperson och konsekvens), vilka kan 

upplevas som relativt objektiva områden. Vår uppfattning är att redogörelserna i vissa fall 

kunde bli mer tekniska än med fokus på upplevelsens psykologiska komponenter. För att 

fånga upp de psykologiska aspekterna ställdes regelbundet därför kompletterande frågor kring 

informanternas känslor och tankar.  

Intervjuerna utfördes av två olika intervjuare, där personliga egenskaper i mötet och 

skillnader i intervjuteknik kan påverka utfallet av intervjuerna. Exempel på detta kan vara 

skillnader i personkemi mellan intervjuare och informant, som kan ge olika förutsättningar för 
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informanterna att öppna upp sig. Då temat för intervjun berörde informanternas arbetsplats, 

fanns det även en risk att informanten inte ville uttrycka sig negativt om denna, eller inte ville 

dela med sig av situationer och detaljer av känslig karaktär, trots konfidentialitet. Ett sådant 

scenario kunde isåfall ha bidragit till att betydelsefull och viktig information föll bort och kan 

leda till att hela bilden kring en situation inte täcktes. Detta är dock svårt att kontrollera för, då 

man som intervjuare inte vet vilken information som eventuellt utelämnats. 

Förförståelse är viktigt att diskutera och att försöka, i den mån det går, hantera i  den 

kvalitativa processen. Förförståelsen kan bidra till bias och det blev viktigt att 

intervjusituationen, kodning och kategorisering skedde utan influens av intervjuarens 

förförståelse av fenomenet. För att förhindra komplikationer av förförståelsen, diskuterades 

denna inför varje enskilt moment i processen. 

Framtida forskning 

I den här studien presenteras ett antal behov som cheferna upplevde var betydelsefulla att få 

tillgodosedda inom ramen för stödprocessen. Utifrån detta är det av intresse att vidare studera 

hur dessa kan tillvaratas för att vidare få kunskap om vilka aspekter i arbetslivet  som skulle 

kunna gynna mellanchefer.  

De kvalitativa aspekterna i interaktionen bör utforskas ytterligare. Både utifrån 

utbredningen av hur många som uppfattar dessa aspekter som viktiga, men även hur dessa 

mer konkret påverkar det givna stödet.  

Informanterna upplevde att det sociala stödet kunde bidra till tilltro till den egna 

förmågan, därför skulle det vara intressant att vidare studera hur, och på vilket sätt, det sociala 

stödet kan påverka chefernas känsla av tilltro till sig själva i yrkesutförandet.  
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Nätverksträffar och deras positiva effekter omnämdes flera gånger av informanterna. 

Framtida studier bör fokusera på dess effekter och implementering, för att se om 

nätverksträffarna utgör den positiva upplevelse som cheferna i den här studien uppger.  

Att cheferna upplevde att bristfälliga interaktioner kunde bidra till en känsla av 

ensamhet, var ett fynd i denna studie. Hur utbrett denna upplevelse är, och vilka mekanismer 

som påverkar individen utifrån mellanchefspositionen, är oklart och skulle vara av intresse för 

framtida forskning. Det vore även intressant att studera upplevelser av ensamhet bland 

mellanchefer i svensk privat sektor jämfört med offentlig sektor. Vidare bör olika 

interventioner för att minska ensamhet hos mellanchefer studeras för att vidare se på vilka sätt 

som ensamhet kan förebyggas och motverkas på arbetsplatsen. 

Studiens användbarhet 

Studien belyser betydelsen av ett välfungerande chefsstöd för mellanchefer, utifrån ett antal 

behov som framkommit. Med tanke på den viktiga roll, i form av ansvar och möjlighet att 

påverka medarbetare, som mellanchefer har, är det av stor betydelse att stötta och stärka dem 

på olika sätt. Det kan handla om att skapa en arbetsmiljö där chefen har tillgång till 

meningsfulla, framförallt laterala, interaktioner. I praktiken kan detta handla om att placera 

chefskollegor i närheten av varandra, samt att skapa utrymme för kvalitativa interaktioner.  

Nätverksträffar och forum kan vara två sätt där mellanchefer kan utbyta perspektiv, 

erfarenheter och kunskaper med andra chefskollegor. Genom att skapa utrymme för 

kvalitativa interaktioner, kan man minska risken för såväl objektiv som subjektiv ensamhet 

hos mellanchefer. Vidare är det viktigt med interaktioner som präglas av de kvalitativa 

aspekter som tidigare diskuterats, exempelvis i form av nyfikenhet och lyhördhet.  
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Slutsatser 

Denna studie bidrar med en utökad förståelse för mellanchefers upplevelse av socialt stöd på 

arbetsplatsen. Studien bekräftar en stor del av den tidigare forskningen om betydelsen av 

socialt stöd på arbetsplatsen, men bidrar med ny förståelse utifrån mellanchefers unika 

perspektiv och position. Tillgång till frekventa interaktioner, med framförallt chefskollegor, är 

av stor betydelse. Vidare spelar de kvalitativa aspekterna, inom ramen för interaktionen, en 

central roll för hur stödprocessen upplevs. Detta handlar om värdet av interaktionerna som 

präglas av lyhördhet, respekt och acceptans. Att få ett matchat stöd, där det personliga 

behovet tillfredsställs, är av stor betydelse. Socialt stöd verkar främja mellanchefers 

välmående och prestation.  

För att förebygga och motverka känslor av ensamhet bland mellanchefer, bör det 

finnas tillgång till såväl frekventa som kvalitativa interaktioner. Mellanchefernas upplevelse 

av socialt stöd kan förstås utifrån kärnkategorin: Själv, tillsammans, där positiva relationer 

upplevs främja tilltron till den egna förmågan.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Intervjuguide 

● Berätta om intervjuns upplägg utifrån samtyckesformuläret.  

● Berätta att vi är intresserade av chefers upplevelse av att ta och få hjälp av andra i sin 

vardag på arbetsplatsen, och bemötandet i hjälpprocessen.  

● Låt deltagaren skriva under samtyckesformuläret.   

Bakgrundsinformation:  

● Ålder.  

● Kön. 

● Utbildning.  

● Erfarenhet.  

● Arbetsplats.  

● Ansvarsområden (typ av ansvar, områden, antal underanställda). 

● Chefsrollen (stress, förväntningar, roll, frihet i yrkesutförandet) 

 

Huvudfråga: Berätta om ett specifik tillfälle när du tog eller fick stöd på 

arbetsplatsen. (Om informanten svarar med en positiv upplevelse, fråga om en negativ 

upplevelse senare).  

Områden att täcka:  

● Vad behövde du hjälp med?  

Exempelfrågor:  

○ I vilken situation sökte eller fick du stöd?  

○ Vilket behov hade du?  

● Hos vem sökte du stöd/ vem gav dig stöd? 

Exempelfrågor:  

○ Vem gick du till för att få hjälp/ vem erbjöd dig hjälp?  

○ Hur skulle du beskriva mötet/relationen med den du sökte/fick hjälp av? 

(Bemötandet) 

● Vad blev konsekvensen?  
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Exempelfrågor: 

○ Vilken hjälp fick du? Beskriv hur stödet såg ut. (Matchning eller ej.) 

○ Upplevde du att stödet var hjälpsamt eller mindre hjälpsamt (bristfälligt) för 

dig? På vilket sätt var det (o)tillräckligt? Vad gjorde det med dig? Hur 

hanterade du det?  

○ Vilken betydelse hade hjälpen för ditt fortsatta arbete? 
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Bilaga 2.  

Samtyckesformulär 

Jag har blivit informerad om att... 

● intervjuerna är frivilliga och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att 

redovisa orsak.  

● intervjuerna sker tillsammans med en intervjuare som spelar in materialet.  

● intervjuerna tar ca. 45-60 minuter.  

● materialet behandlas konfidentiellt, både när det gäller förvaring och användning. När 

materialet transkriberats, raderas uppgifterna.  

● uppgifterna kommer användas till den här specifika uppsatsen.  

● presentationen av uppgifterna kommer att sker avidentifierat i uppsatsen.  

● jag har möjlighet att få en kopia av uppsatsen när den är färdig.  

Jag ger mitt godkännande att delta i studien och att min intervju får användas i 

uppsatsen: “Mellanchefers upplevelse av socialt stöd på arbetsplatsen”. 

 

Datum och ort Namnteckning Namnförtydligande 
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