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Abstract  

This study aims to the attaining of a well-founded and deeper understanding of what it means 
to be a middle manager; with someone that has managers higher up in the hierarchy and co-
workers below. We have narrowed our study by interviewing retail store managers whom 
works with beauty and fashion. The main focus is how relationships may or may not affect 
them in their role as a store manager. It is also of interest to know more about what situations 
may be perceived as difficult to manage. The study was conducted through the use of a 
qualitative method and seven semi-structured interviews. The purpose of the study resulted in 
the following questions; 

· How do retail store managers handle the nature of the middle position on the basis 
of the qualifications given from their managers?  

· How do retail store managers experience and handle their relationships with their 
managers and to their own co-workers? 

· Which situations can be experienced as problematic and difficult for a store 
manager and how is it handled? 

We used concepts developed by sociologists such as Goffman, Clegg et al, Bauman & May 
and Mead. These theories highlight socialization processes, how individuals are formed into a 
group and how their role is handled. The concepts can be applied to a place of work and can 
thus be used for further analysis for the study´s purpose and key issues. The results are that 
the respondents who experienced a lower level of empowerment tended to experience their 
role as more difficult to manage than those with a higher level of empowerment. Hence that 
problem of socialization to the organizations proves to be of importance. Some of the store 
managers have experienced the introduction to the workplace as positive and their regional 
managers have given them the required tools to handle their positions as middle managers. 
The time allocated from the regional managers to develop and maintain positive relationships 
was the main contributing factor to the quality of the relationships. With the study in hand we 
saw a pattern of respondents who, with a positive relationship with their immediate manager, 
has been able to meet the expectations. 

 
Keywords: Middle manager, Store manager, Socialization, Empowerment, Intermediary 
and Significant other. 

 



	  

	  

Sammanfattning  

Studiens syfte är att få en ökad kunskap och fördjupad förståelse för vad det innebär att vara 
chef i mellanposition. Uppsatsen undersöker hur butikschefer inom detaljhandelns mode och 
skönhet, upplever och uppfattar sin roll, samt fångar deras upplevelser och tankar gällande 
relationer till högre chefer och medarbetare. Fokus har lagts utifrån butikschefens perspektiv 
på relationer upp- respektive nedåt i organisationerna samt vilka situationer de upplever som 
svårhanterliga. Undersökningen har gjorts med hjälp av en kvalitativ metodansats och sju 
semistrukturerade intervjuer. Studiens syfte resulterade i de följande tre frågeställningarna: 

• Hur upplever butikschefer sig hantera mellanpositionens karaktär utifrån de 
förutsättningar som ges från högre chefer? 

• Hur upplevs och hanteras mellanpositionens relationer sett till högre chefer samt till 
medarbetare? 

• Vilka situationer kan upplevas som problematiska och svåra för en butikschef och hur 
hanteras dessa? 

För att uppnå studiens syfte och frågeställningarna används en begreppsapparat av 
sociologerna Goffman, Clegg et al, Bauman & May samt Mead. Teorierna belyser 
socialisationsprocesser, hur individen formas i en grupp, och hur individens roll hanteras. 
Begreppen kan appliceras på en arbetsplats och kan således användas för vidare analys som 
svarar mot studiens syfte och frågeställningar. Studien visar att de intervjupersoner som 
upplevde en lägre grad av empowerment upplever butikschefsollen som mer svårhanterlig i 
jämförelse med de som upplever en högre grad empowerment. Socialisationsprocessen till 
organisationen visar sig vara av stor vikt. Några av butikscheferna har upplevt sin 
introduktion på arbetsplatsen som positiv och deras regionchefer har givit dem redskap att 
hantera mellanpositionen. Tiden som tilldelas från regionchefer för att utveckla och 
vidmakthålla positivt betingade relationer har visat sig vara den främsta bidragande faktorn 
till relationernas kvalitet. Avslutningsvis har vi kunnat se ett mönster av att intervjupersoner 
med en positiv relation till sin närmsta chef har kunnat bemöta förväntningar som finns.	  

Nyckelord: Mellanchef, butikschef, socialisation, empowerment, den signifikante andre, 
mellanhand	  
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1.  Inledning  
___________________________________________________________________________ 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av problembakgrunden kring rollen som mellanchef och 
denna bakgrund mynnar ut i en presentation av studiens syfte och frågeställningar. 
Avslutningsvis redogörs för de avgränsningar och definitioner som studien har. 

___________________________________________________________________________ 

1.1	  Problembakgrund	  
En Google sökning på ordet ”mellanchef” leder oss in i en djungel av artiklar som generar i 
över 100 000 sökträffar. Rubriker som ”Vad krävs av mellanchefen?”, ”Mellanchefer har för 
lite makt” ”Mellanchefer mår sämst” och ”Såhär känner du igen en effektiv mellanchef”. Det 
är en omtalad position i organisationer som av vår Google sökning att döma, ofta glöms bort. 

Det är många som vill få sin röst hörd genom mellanchefen, vilket gör att man måste bemöta 
förväntningar. Lindgren (2007:102) menar att chefer i mellanposition agerar och verkar inom 
sitt direkta sammanhang, det vill säga vid interaktion tillsammans med medarbetare. Dock 
finns det i organisationer ett större sammanhang som mellanchefer även måste förhålla sig till; 
pressen från ledning och högre chefer. Med ledningens krav över sig måste mellanchefer fatta 
svåra beslut som kan vara obekväma att förmedla. Även medarbetarna ställer krav på deras 
närmsta chef och vill att deras arbetssituation kontinuerligt ska förbättras, något som ökar 
pressen från organisationen (Lindgren, 2007:103). Det kan därmed vara svårt att veta vilken 
handlingsfrihet man som mellanchef har: är jag en fågel, fisk eller någonstans mittemellan? 

Det uppstår situationer som kan upplevas som svårhanterliga eller till och med konfliktartade 
för mellanchefer. Konflikter kan anta flera olika former som exempelvis motstånd, en 
kollision kan uppstå mellan individers egna intressen och andras intressen (Lindgren, 
2007:104). En chef som befinner sig i mellanposition innehar därför en viktig roll som kan 
vara direkt avgörande för gruppdynamiken, strukturen och den övergripande verksamheten. 
Det är en utmaning för chefer i mellanposition att anta den dubbla rollen som yrket ger dem 
(Lindgren, 2007:102–105). 

Komplexiteten beträffande konflikter, förväntningar och förutsättningar för mellanchefsrollen 
utgör ett problemområde som undersöks i vår studie med en sociologisk begreppsapparat. 
Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv är studiens huvudteori och kompletteras av 
begreppen signifikanta andra samt makt och empowerment när resultat och analys görs. 
Utifrån denna problembakgrund har syfte och frågeställningar tagits fram. 

1.2	  Syfte	  
Syftet med uppsatsen är att få en ökad kunskap och fördjupad förståelse för vad det innebär 
att vara butikschef. Uppsatsen undersöker hur butikscheferna upplever och uppfattar sin roll, 
samt fångar deras upplevelser och tankar gällande relationer till högre chefer och 
medarbetare. 
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1.3	  Frågeställningar	  
• Hur upplever butikschefer sig hantera mellanpositionens karaktär utifrån de 

förutsättningar som ges från högre chefer? 
• Hur upplevs och hanteras mellanpositionens relationer sett till högre chefer samt till 

medarbetare? 
• Vilka situationer kan upplevas som problematiska och svåra för en butikschef och hur 

hanteras dessa? 

1.4	  Avgränsningar	  
Studien är avgränsad till att enbart undersöka butikschefer verksamma inom detaljhandeln 
som säljer mode och skönhet. De relationer som belyses är endast högre chef och 
medarbetare. Avgränsningen har gjorts då relationer till kunder och andra intressenter i 
butikschefens yrkesroll skulle givit oss en alltför stor studie och vi finner de valda 
intressenterna inom organisationerna som mest aktuella för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. 

1.5	  Definition	  
Butikschefernas position i företag kan liknas vid vad det innebär att vara mellanchef. En 
person i ett företag som ansvarar för personer under sig i hierarkin men som samtidigt 
ansvaras av personer högre upp i hierarkin kan ses som en mellanchef (Lindgren 2012). 
Därefter kommer studien förhålla sig till definitionen. 

1.6	  Disposition	  
I kapitel 1 redogör vi för en inledning där positionen som mellanchef problematiseras samt för 
syfte, frågeställningar, avgränsningar och definitioner. I kapitel 2 presenteras vår teoretiska 
utgångspunkt. Kapitel 3 redogör vi för den tidigare forskningen som gjorts på området. Hur vi 
metodiskt genomfört studien presenteras i kapitel 4. Resultat och analys presenteras i kapitel 5 
och slutsatser görs i kapitel 6. En avslutande diskussion görs i kapitel 7, där vi reflekterar över 
resultatet i förhållande till tidigare forskning och våra frågeställningar.  
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2.  Teoretisk  inramning  
___________________________________________________________________________ 

I denna del av uppsatsen presenteras centrala teoretiska begrepp och teorier som kommer att 
användas för analys av det empiriska materialet. I följande ordning kommer de valda 
begreppen samt teorier att redovisas; Det dramaturgiska perspektivet; Socialisation och Den 
signifikante andre, samt makt och empowerment. Avslutningsvis görs en motivering för de 
valda begreppen. 
___________________________________________________________________________ 

2.1	  Det	  dramaturgiska	  perspektivet	  
 
2.1.1 Framträdandet 
Goffman har i boken “Jaget och maskerna” (2009) använt teatervärlden som metafor för att 
beskriva sociala interaktioner. Boken är en svensk översättning av “The presentation of Self 
in Everyday Life” som publicerades år 1959. Möten och interaktioner som människor 
dagligen befinner sig i bör betraktas som framträdanden på en teaterscen. Goffman beskriver 
framträdandet som en aktivitet som vi visar upp under en period av kontinuerlig närvaro. För 
att aktiviteten ska kvalificeras som ett framträdande krävs det att framträdandet presenteras 
inför en specifik grupp (Goffman, 2009:28). 

När vi interagerar med andra människor ägnar vi oss åt ett framträdande. Det är genom 
omgivningens förväntningar som vi skaffar oss uppfattningen om vilket framträdande som är 
tillämpbart i den givna situationen (Goffman, 2009:28). Genom att interagera på detta sätt 
upprätthålls en fasad inför andra. Man vill passa in i samhällets generella uppfattning av 
situationen, något som kan liknas vid att idealisera och att agera normativt. Därmed är det av 
vikt för oss att veta när och hur det rätta framträdandet ska framställas (Goffman, 2009:28–
29).	  Fasaden kan förklara hur butikscheferna framställer sig själv inför medarbetare och högre 
chefer. 

För att vi gemensamt eller individuellt ska kunna presentera ett framträdande behöver man 
tidigare fastställda handlingsmönster som vi kan förhålla oss till. Handlingsmönstret bestäms 
innan ett framträdande görs, det som i termer av Goffman (2009) kallas för att befinna sig 
backstage. I backstage kan man ta ett steg tillbaka och se över handlingarna i presentationen. 
När vi befinner oss backstage finns det ingen publik och således kan vi öva och förbereda 
framträdandet utan att avslöjas inför publiken. I motsats till backstage befinner man sig i 
frontstage när ett framträdande genomförs (Goffman, 2009:23). Front- och backstage kan ses i 
butikschefernas arbetssituation då frontstage är när de befinner sig i butikens säljytor och 
backstage när de är på kontoret och är avskilda från medarbetare, regionchef och kunder. Ett 
framträdande framställs inför publik, vilket i studien representeras av medarbetare och 
regionchef. Kunder kan även ses som publik, dock är inte kunderna primärfokus för studien. 

2.1.2 Team 
När en grupp av individer gemensamt ger ett framträdande används termen team; en samling 
individer som samarbetar i ett framträdande. Goffman (2009:76–77) menar att teamet ger 
möjlighet att analysera framträdanden som görs av mer än en person. När någon tillhör ett 
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team kan denne välja att sabotera för resterande medlemmar. Det innebär att alla medlemmar i 
ett team måste förlita sig på varandra, samt att de uppträder och agerar på ett sätt som de 
gemensamt kommit överens om. Detta skapar således ett ömsesidigt beroende genom sociala 
kontrakt och tilliten mellan medlemmarna förstärks (Goffman, 2009:77). För butikschefen 
innebär det även att juridiska kontrakt finns som förhållningspunkt. Det är därmed intressant 
att veta om det är juridiska eller sociala kontrakt som de tenderar att oftast förhålla sig till. 

Inom team är det vanligt att medlemmar har olika formella och informella status- och 
rangordningar, man brukar tala om formella och informella ledare. Tack vare det ömsesidiga 
beroendet brukar oftast dessa roller utelämnas. Ett teamframträdande förutsätter att alla 
inblandade parter samarbetar för att upprätthålla ett givet intryck inför sin publik (Goffman, 
2009:77). Framträdandet måste alltid upprätthållas av samtliga medlemmar. För att lyckas 
med framställningen av sig själva bör medlemmarna veta vad som kan komma att krävas av 
dem i olika situationer (Goffman, 2009:126). 

Grundläggande för teamet är att de har kontrollen över informationen; publiken ska inte få 
tillgång till destruktiv information om dem. För ett team innebär detta att hemligheter måste 
kunna bevaras sinsemellan och undanhållas från publiken, då avslöjandet av hemligheterna 
kan utgöra ett hot mot framträdandet (Goffman, 2009:126). I uppsatsen är begreppet team 
centralt då butikschefens roll förhåller sig mellan och inom två olika team; till högre chefer 
och till medarbetare. Således blir det relevant att undersöka butikschefers upplevelser från 
deras medlemskap i de båda teamkonstellationerna och om det är något team som de föredrar 
framför det andra. 

2.1.3 Diskrepanta roller 
Diskrepanta roller är ett begrepp som appliceras när man framställs i en social kontext men i 
ett falskt sken (Goffman 2009:134). Inom den diskrepanta rollen finns det olika typer av 
aktörer. Medlaren är en aktör som får tillgång till båda parternas hemligheter och ger ett 
trovärdigt intryck av att bevara dem. Medlaren har dock en benägenhet att ge det falska 
intrycket att vara mer lojal mot den ena gruppen än den andra. Butikschefen kan då vara 
länken till att sammanföra två olika team, samt vara instrumentet till att de två motsatta 
teamen kan konstruera en gemensam överenskommelse (Goffman, 2009:135). Goffman 
menar dock att en medlare som agerar inom båda grupperna vid samma tid och plats kan ge 
upphov till konfliktfyllda situationer. Man måste ta hänsyn till båda teamens värderingar och 
lojaliteter samtidigt och när det sker kan medlaren betraktas som en dubbel lockfågel; aktören 
är en integrerad del av två olika team samtidigt (Goffman, 2009:135). Medlaren är relevant 
för studien då butikschefer ofta är mellan teamkonstellationerna högre chefer och 
medarbetare. Butikscheferna har en position där båda teamen anförtror sig till dem med 
information om medlemmarna i de olika grupperingarna. Det kan därmed resultera i att 
butikschefen tvingas välja vilket team som får sina behov och krav tillgodosedda. 

2.1.4 Inramning 
När exempelvis en säljare går in i sin roll under arbetstid, menar Goffman att man befinner sig 
i sin inramning. Inramningen är ett sätt att synliggöra rollen och framträdandet till något 
platsbundet, såsom på arbetsplatsen. Där finns det rekvisita; möbler, kläder och andra synliga 
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verktyg som förtydligar intrycket av den plats vi befinner oss på och vilken roll som ska 
presenteras i det specifika sammanhanget, i detta fall att sälja (Goffman 2009:29). 

2.1.5 Tron på rollen 
När en individ spelar en roll, förutsätts det att publiken skall ta in det framförda intrycket. 
Inför framträdandet förbereder man sig backstage, olika fraser, kroppsspråk och dylikt övas 
in. Detta gör att vi med tiden tror på framställningen av vår roll och identiteten för rollen som 
således växer fram (Goffman 2009:29). Det är av vikt att rollen ges acceptans och framstår 
som äkta i sociala situationer. Publiken förväntas tro på aktörens framträdande och att 
individen verkligen har de egenskaper som förmedlas. Vi har därmed möjlighet att spela en 
roll som man tror är bäst för sig själv eller för sin publik (Goffman, 2009:25). I anknytning till 
vår studie kan tron på rollen sägas ge en känsla om att butikscheferna upplever sin roll som 
betydelsefull och trovärdig. 

2.1.6 Idealisering och intrycksstyrning 
När ett framträdande görs tenderar sociala normer att införlivas (Goffman, 2009:39). Genom 
att kontinuerligt forma framträdandet till det som speglar samhällets bild och värderingar, kan 
uttrycken i framträdandet accepteras som verklighet. Ett väl genomfört och genuint 
framträdande inger upplevelsen till vår publik om att vi följer samhällets idealiserade bild av 
rollen vi försöker presentera. De intryck som efterföljs av ett idealiserat framträdande kan till 
exempel innebära att sprickor i fasaden, såsom konflikter och svårhanterliga situationer, inte 
visas upp framför publiken (Goffman, 2009:39–40). Istället håller man det för sig själv, 
alternativt inom teamet. Intrycksstyrning belyser faktumet att alla presentationer som 
framställs alltid försöker att presentera en bild av sig själv eller av teamet. Genom att 
medvetet eller omedvetet styra bilden som presenteras till publiken kan aktörerna framställa 
sig själva i ett mer fördelaktigt sken. Intrycksstyrning gör att individer agerar i 
samstämmighet med normer och regler i samhället för att ge intrycket av att man följer de 
sociala reglerna som förespråkas (Goffman 2009). Om butikscheferna ägnar sig åt idealisering 
kan detta ses som ett medel för att kunna förbättra sin position inom organisationens hierarki. 
De kan efterlikna individer högre upp i hierarkin för att styra intrycket i sitt framträdande för 
att framställa sig som likvärdigare aktörer. 

2.2	  Socialisation	  och	  Den	  signifikante	  andre	  
Socialisationen sker genom internalisering av sociala påtryckningar och gör att människor kan 
leva och samverka i samhället. Efter en tid av upplärning kan individer förvärva förmågor och 
färdigheter som gör att de handlar på ett godtagbart sätt. Det vill säga vad som i folkmun 
benämns som socialt accepterat (Bauman & May, 2010:41). Dock måste det finnas personer i 
vår omgivning som vi fäster vikt vid, då det förenklar socialisationsprocessen. Man orienterar 
sig i livet och förhåller sig till omvärlden genom andra individer. Bauman & May (2010) 
använder sig av det socialpsykologiska begreppet signifikanta andra. Begreppet myntades av 
Mead och redogörs bland annat i boken “Medvetandet, jaget och samhället” (1976). De 
signifikanta andra har avsikter och förväntningar gällande hur personer skall agera 
tillsammans med andra, samt vilka åsikter individen ska förvärva (Bauman & May, 2010:41). 
Personerna kan till exempel vara föräldrar, vilka utgör den primära socialisationsprocessen. 
Kompisar, lärare och chefer kan utgöra den sekundära socialisationen. Det är av intresse för 
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studien att undersöka huruvida intervjupersonerna ser sina chefer som en signifikant andre 
eller inte. Det kan yttra sig i hur butikscheferna agerar eller aktivt motarbetar den signifikante 
andres värderingar och vilka konsekvenser detta i förlängningen kan få (Bauman & May, 
2010:42–43). 

Hilte (1996:114) tolkar begreppets innebörd som om ett rollövertagande görs av individen för 
att kunna efterlikna de personer hen tilldelar signifikans. Därmed övertas normer och 
värderingar för hur hen bör agera. Innan individen tilldelar signifikans ställs denne inför ett 
val; vem och vilka skall tilldelas signifikans och vilka skall inte det? Ett val som ofta görs 
oreflekterat, särskilt om det rör socialisation i barn ungdom och dennes föräldrar. Ett fåtal 
personer kommer därmed att vara viktigare och andra tendera att vara irrelevanta för 
individens socialisation och skapande av sin sociala roll (Bauman & May, 2010:41). 
Internaliseringen av sociala normer på arbetsplatsen kan vara av vikt för en lyckad 
introduktion till yrkesrollen. Via socialisationen ges butikscheferna riktlinjer för hur de ska 
agera i sina relationer och de situationer som dem kan försättas i på grund av dessa. 

För att kunna genomföra valet använder individer sig av referensgrupper. Begreppet är viktigt 
i studien eftersom även butikschefer har mål som de försöker eftersträva. Undersökningen 
kommer belysa vilka som är butikschefernas referensgrupp; ifall det är medarbetarna eller de 
högre cheferna som är den primära referensgruppen. Referensgrupper kan ses som ett medel 
för att finna vilka andra människor som individen önskar efterlikna och hur. Genom klädsel, 
tal, beteende etc. styr dessa aspekter hur grupper skapas. Den normativa referensgruppen 
formar de normer vi internaliserat i våra beteendemönster. Individer som tenderar att falla in i 
kategorin är dem som står oss nära, såsom familj, vänner, lärare och inte minst chefer i 
arbetslivet (Bauman & May, 2010:42). Dock kan dessa personer endast falla in i 
kategoriseringen om individen i fråga tilldelar dem signifikans. En individ kan ses som 
medlem i en normativ referensgrupp, därigenom ger man ifrån sig makten så att någon annan 
tillåts påverka sättet man värderar och bedömer sina handlingar. Den som tillhör ens 
normativa referensgrupp tillåts att korrigera våra handlingar; den ger oss beröm eller kritik för 
hur och vad vi gör. Således har medlemmarna i den normativa referensgruppen tilldelat 
individen frihet att handla såsom denne önskar. Dock sker det under ansvar, då risken finns att 
individen agerar felaktigt (Bauman & May, 2010:42). Exempelvis kan den signifikante andra 
bland annat yttra sig i hur butikscheferna bemöter de korregeringar som regionchefen ger 
dem. 

2.4	  Makt	  och	  Empowerment	  	  
Människor inom organisationer befinner sig i en beroendeställning. I organisationer finns det 
anställda som tilldelats en specifik position för att kunna bestämma och delegera inom vilka 
ramar medarbetarna har befogenhet att röra sig inom (Clegg et al, 2012:252–253). Det finns 
andra människor i högre positioner som kan stå i vägen för individers handlingsfrihet, därmed 
avgör en annan individ huruvida de prestationer någon i ett underläge genomför anses som 
tillräckliga (Bauman, 2010:33). Tilldelad makt kan sägas kontrollera medlemmarna i en 
organisation, vilken påverkar hur anställda interagerar och vilken interaktion som är tillåten. 
För att kontrollera föranleder det att en individ innehar en maktposition (Bauman & May, 
2010:33). 
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Clegg et al (2012) beskriver empowerment som ett begrepp vilket belyser hur chefer skall 
kunna fördela makten till sina medarbetare. Fördelningen innebär att makten inte enbart ska 
tillhöra chefer i en organisation. Empowerment innebär att chefer fördelar makten från högre 
chefer till mellanchefer. Genom fördelningen kan de högre cheferna delegera arbetsbördan, 
exempelvis via övervakning av medarbetare på arbetsplatsen (Clegg et al, 2012:267–268). 
Clegg et al (2012) beskriver empowerment som ett sätt att involvera fler individer i 
beslutsfattandet inom organisationen. Mellancheferna deltar således mer aktivt i 
organisatoriska processer. Mellanchefen tilldelas en alltmer beslutsfattande roll och sådana 
förändringar har visat sig öka deras självförtroende. Ytterligare fördelar med empowerment är 
att kommunikationen och informationsflödet mellan medarbetare, mellanchefer och de högre 
cheferna tenderar att öka (Clegg et al, 2012:267–268). Empowerment gör det möjligt för oss 
att fördjupa oss i hur butikschefernas handlingsfrihet påverkar relationer, samt om och hur 
handlingsfrihet påverkar upplevelsen av rollen. 

2.5	  Motivering	  av	  valda	  teorier	  
Syftet för denna studie är att få en ökad kunskap och fördjupad förståelse för vad det innebär 
att vara butikschef och hur rollen upplevs och uppfattas. Utifrån Goffmans dramaturgiska 
modell gör vi dels vår studie sociologiskt relevant men vi kan också se att begreppen tenderar 
att belysa hanteringen av situationer som kan vara aktuella för en chef i mellanposition. 
Genom att redogöra för stora delar av teorin har vi en utförlig begreppsapparat som kommer 
kunna appliceras för att närmare förstå och tolka våra intervjupersoners berättelser och 
resonemang kring denna mellanposition. Vidare syftar vi även till att undersöka upplevelser 
och tankar beträffande relationer till högre chefer och medarbetare. Detta är något som vi 
anser kan belysas av Goffmans modell då han med hjälp av den vill belysa vardagliga 
interaktioner och det sociala samspelet. Arbetsplatsen är en stor del av det vardagliga livet och 
vi kan därmed se relevans i begreppen när vi vidare kommer att analyser hur butikscheferna 
tänker och upplever sina relationer. Goffmans dramaturgiska modell (2009) och Bauman & 
Mays (2010) utveckling av Meads (1976) begrepp signifikante andre har vissa likheter. Det 
skulle kunna betraktas som en onödig upprepning av teori. I studien ses dock den signifikante 
andre som ett komplement till Goffmans dramaturgiska modell då det ökar möjligheten att 
djupare kunna förstå hur påtryckningar från olika led inom organisationer upplevs för 
butikscheferna och vilka det är som tillåts befästa påtryckningar och krav på dem. Vi kan 
även få en bredare förståelse för vad socialisation är för våra intervjupersoner och hur den 
befästs i relation till svårhanterliga situationer som uppkommit i efterhand. Avslutningsvis 
kan sägas att empowermet anses vara av vikt för att kunna nyansera intervjupersonernas 
upplevelse av handlingsfrihet; hur de tilldelar makt samt hur de blir tilldelade makt. 
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3.  Tidigare  forskning 
___________________________________________________________________________ 

I kommande del av uppsatsen presenteras tidigare forskning som gjorts för området 
mellanchef. Det görs för att redovisa dagens gällande forskningsläge. Dispositionen för 
kapitlet visar först tillvägagångssättet för hur vi tagit fram den tidigare forskningen. Därefter 
har vi valt att presentera den tidigare forskningen i underrubrikerna som följer; Generella 
drag; mellanchefens nyckelroll; identitetsskapande och mellanchefers makt. Avslutningsvis 
kommer en sammanfattning och reflektion att göras. 
___________________________________________________________________________ 

3.1	  Tillvägagångssätt	  
De artiklar som presenteras i följande avsnitt har framkommit efter sökningar som gjorts i 
databaserna Sociological Abstracts och Summon och sökningsresultatet visade enbart 
internationell forskning. Sökorden som visat sig vara framgångsrika i förhållande till studiens 
syfte är; middle-management, identities, role conflict, Strategy-making process, power och 
autonomi. Sökningarna resulterade i att fyra artiklar valts ut. Därefter formulerades teman 
som är förenliga med uppsatsens syfte och frågeställningar. 

3.2	  Den	  pressade	  chefspositionen	  
En stor del av den tidigare forskningen har ägnat sig åt att försöka definiera vad en chef i 
mellanposition är och vad den tenderar att göra. I artikeln ”Who is ‘the middle manager’?” av 
Harding et al (2014) redogör författarna för tre framkomna kategorier. Studien genomfördes 
med hjälp av fokusgrupper bestående av mellanchefer som gavs chansen att diskutera sin 
yrkesroll med varandra. De tre kategorierna menar författarna är vad mellanchefer ska göra, 
vad de faktiskt gör och den oro för vilken effekt chefskapet har för de individer som är i rollen 
(Hardin et al 2014:2-4). 

Det mellanchefer ska göra är bland annat att kunna hantera plötsliga förändringar, lösa 
problem och inte minst kunna hantera sina anställdas varierande känslomässiga tillstånd. En 
mellanchef kan i vidare mening förväntas få saker genomförda och använda sina medarbetare 
som ett medel för att möjliggöra organisatoriska mål (Harding et al 2014:2). I en annan studie 
av Braithwaite (2007: 1-2) undersöktes pressen som mellanchefer kan utsättas för, från sina 
medarbetare och högre chefer. Studien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning, där 
561 personer deltog (Braithwaite 2007:1). Det mellanchefer tenderar att faktiskt göra menar 
Harding et al (2014:3) är att aktivt motsätta sig de högre chefernas direktiv, samtidigt visar de 
sig utåt sett entusiastisk inför förändringarna. Mellanchefer har en förmåga att på förhand 
bilda sig uppfattningen om hur medarbetare kommer motta förändringen; som något positivt 
eller negativt. Den oro som Harding et al (2014:4) beskriver visar på mellanchefers tendens 
att inte finna en balans i arbetslivet. Genom att ha krav upp- och nedifrån i organisationen 
utgör mellanpositionen både en kontrollerad och kontrollerande roll (Harding et al 2014:1). 
Rollen kan således upplevas som svårhanterlig då gränserna mellan positionerna suddas ut 
alltmer genom diverse organisationsförändringar. 

Braithwaite (2007:1-2) upptäckte i sin forskning att medarbetare till deras mellanchefer 
försökte påverka sin chef för att sätta press på hen. Problematiken som uppdagades för 
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mellanchefen vilade i upplevelsen av en ökad tidspress att uppfylla krav och att se till alla 
medarbetares behov blev tillfredsställda. Tidsbristen ökade upplevelsen av pressen från ovan 
framför allt när mellanchefen enligt ledning och högre chefer inte prioriterade deras mål och 
uppgifter (Braithwaite 2007: 2-3). Mellanpositionen försatte cheferna i en situation där de 
båda parternas intresse stred mot varandra. I generella drag har Braithwaite (2007) och 
Harding et al (2014) forskning visat upp likvärdiga bilder av mellanpositionen och att chefer 
utsätts från förväntningar som är mycket svåra att bemöta. Det har också visat sig att ett 
resultat av detta är ett obalanserat yrkesliv (Harding et al 2014:4). 

3.3	  Mellanchefens	  nyckelroll	  
Ainsworths et al (2009) genomförde en kvalitativ studie med hjälp av semi-strukturerade 
intervjuer på ett sjukhus. Undersökningen syftade till att förklara vad komplexiteten i 
mellanchefers roll innebär. Ainsworth et al. (2009:2-3) beskriver hur mellanchefens roll kan 
upplevas konfliktbenägen då det lockar dem att distansera sig själva från sina medarbetare i 
ett försök att närma sig ledningen och de högre cheferna. Genom att distansera sig införlivar 
mellancheferna en identitet som mer erfarna och meriterade ledare. Ainsworth menar att ett 
sådant identitetsskapande kan leda till en konflikt då agerandet försätter medarbetarna i en 
sämre position. 

Ainsworth et al (2009:3) kommer fram till att det finns motstridigheter i vad rollen kräver och 
innebär av en mellanchef. Forskarvärlden inom området befinner sig därför i två läger; de som 
anser att mellanchefens position är positiv och de som anser att den är negativ. 

I en artikel av Ouakouak et al (2014) visar sig mellanchefers roll inom organisationer som 
viktig. Forskarna genomförde en kvantitativ studie där 372 europeiska företag deltog. 
Studiens syfte var att undersöka mellanchefernas roll i beslutsprocesser och vilken autonomi 
som ges till dem för att bidra till organisatoriska förändringar. I studiens resultat framkom att 
mellanchefers befattning kan ses som en länk mellan de högsta cheferna och medarbetarna 
inom organisationen. Mellancheferna anses vara nyckelpersoner gällande organisatorisk 
effektivitet, utifrån ledningens perspektiv. Rollen innebär att mellanchefer är unikt 
positionerade inom organisationen, således har de insyn över viktiga aktörer inom 
organisationen (Ouakouak et al 2014:2). Mellanchefer jobbar nära och lär känna sina 
medarbetare på ett sätt som högre chefer eller ledning inte gör. I och med att mellanchefer har 
en unik position och insyn är de viktiga för organisationen när det kommer till 
implementering av nya eller olika strategier för att kunna förstärka medarbetarnas lojalitet till 
organisationen (Ouakouak et al, 2014:1-2). 

3.4	  Identitetsskapande	  
Utifrån hypotesen om att identitetsskapande till stor del sker i samband mellan den 
kommunikation som utövas mellan dem använde de sig Harding et al (2014:1), som tidigare 
nämnts, av fokusgrupper. Några av de frågor som diskuterades i fokusgruppen var hur 
cheferna väljer att översätta ledningens strategier och direktiv till praktiskt genomförande. 
Frågeställningen genererade ett resonemang om hur cheferna på bästa sätt framförde direktiv 
till sina medarbetare (Hardin et al 2014:9–10). Genom att använda fokusgrupper som 
datainsamlingsmetod hjälpte deltagarna varandra att reflektera över sin arbetssituation och 
vilka strukturer mellanchefers identitetsskapande har, kunde därmed synliggöras (Harding, et 
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al 2014:20). I likhet med Ouakouak et al (2014:2) kom forskarna fram till att mellanchefer har 
en central och viktig position inom organisationer. Positionen innebär att de ska implementera 
högre chefers direktiv och utöva kontroll över medarbetarna som befinner sig lägre i hierarkin 
än de själva. Forskarna menar därmed att mellanchefers identitet förflyttar sig mellan att 
kontrollera och att vara kontrollerad (Harding et al 2014:19). Kontroll utövas uppifrån vilket 
begränsar mellanchefer i hur de tillåts tänka, tala och agera. Således är de begränsade i hur de 
tillåts kontrollera nedåt i organisationen. Mellanchefer är även motståndare samtidigt som de 
skapar motstånd beroende på hur direktiv framförs. Dock fann forskarna indikationer på 
motstånd beträffande högre chefers direktiv, vilket beskrivs som ett slags kritiskt 
förhållningssätt till högre chefer. Identitetsskapandet formades därmed av känslan att 
kontrollera kontra att vara kontrollerad, samt att möta motstånd kontra att skapa motstånd 
(Hardin et al 2014:19–20). 

3.5	  Mellanchefers	  makt	  
Ouakouak et al (2014) lyfter frågan om hur en mellanchef bör gå tillväga för att uppnå bästa 
möjliga resultat. Något som studien visade var att de studerade mellancheferna inte upplevde 
sig ha tillräcklig makt över sjukhusets informationsflöde. De ansåg sig inte heller vara i en 
position där de upplevde sig delaktiga i implementationen av olika strategiska åtgärder 
(Oukaouak et al 2014:2). Forskningen visar att mellanchefer önskar sig få ett ökat inflytande i 
beslutsfattandet och implementeringsprocesser. De gånger mellancheferna har tilldelats ökat 
inflytande har det lett till att de varit aktivare och givit förslag till förbättringar inom 
organisationen. Ouakouak et al (2014:3) menar att det är av vikt för mellanchefer att tilldelas 
inflytande samt få sina idéer och tankar hörda för att kunna uppnå bättre resultat. Ledningen 
har en viktig uppgift; att skapa en miljö där ett öppnare klimat är tillåtet och erkänns av 
samtliga medarbetare inom organisationen (Ouakouak et al, 2014:3). 

Då mellancheferna tilläts ökat inflytande i implementerandet av förändringsarbeten inom 
organisationen ökade således kapaciteten och effektiviten. Genom mellanchefernas ökade 
involvering och maktkänsla menar Ouakouak (2014:3) att nya generationers idéer genereras. 
Genom att involvera mellancheferna i beslutsfattandet ges besluten en ny dimension med 
mellanchefernas unika insyn på organisationens verksamhet, vilket stimulerar till innovation. 
I ett senare led påverkas organisationen positivt och organisationen ges ökade 
utvecklingsmöjligheter (Ouakouak et al, 2014:9). 

3.6	  Sammanfattning	  och	  egna	  reflektioner	  kring	  tidigare	  forskning	  
Den tidigare forskningen är relevant för studien då forskningen beskriver den aktuella synen 
på mellanchefer och upplevelsen av att vara mellanchef inom diverse organisationer. Efter att 
ha fördjupat oss i forskningsområdet kan vi konstatera att en individ som innehar en 
mellanchefsroll förväntas bemöta motstridiga krav upp- och nedifrån organisationen. 
Förväntningarna som yttras i den tidigare forskningen kan ligga till grund för att vidare belysa 
hur mellanchefer påverkar och påverkas av relationerna och vilken betydelse relationerna har 
för dem. Den tidigare forskningen är överens om att positionen är av stor vikt och 
rollinnehavarna beskrivs som nyckelpersoner för att kunna bedriva företag men som ofta 
saknar prioritet från ledning. Forskningen belyser fördelar och nackdelar som finns för 
mellanchefer i dagens organisationsstrukturer och visar på att det finns högt ställda krav på en 
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ständigt ökad effektivitet och flexibilitet på chefer i mellanposition. Det gäller exempelvis 
rollen som kontrollerad och kontrollant som vi finner vara en intressant synvinkel. Vidare 
belyser forskningen konflikter som uppstår för dagens mellanchefer och för 
identitetsskapandet på arbetsplatsen. Identitetsskapandet är av vikt för oss att undersöka 
närmare då det tenderar att påverka hur individer upplever sin roll i vidare mening inom 
organisationer. 

De mellanchefer som tenderar att trivas bäst på sin arbetsplats är de som tilldelas makt. Sett 
utifrån teorikapitlet kan det överföras till en känsla av empowerment (Clegg et al 2010). 
Forskningen visar att chefer i en högre position upplever att deras roll inom organisationen 
påverkas negativt på grund av mellancheferna, samt att de därför inte tilldelar mellancheferna 
makt. Det kan resultera i konflikter och försämrade relationer mellan ledningen och 
medarbetarna. Den tidigare forskningen ger en förförståelse om vilka upplevelser 
butikscheferna som intervjuats kan tänkas erhålla från sin yrkesroll. Den ger oss även en ökad 
precision i utförandet av intervjuguiden, samt en kunskapsgrund som studiens resultat kan 
förhålla sig till. 
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4.  Metod  
__________________________________________________________________________ 

I kommande avsnitt presenteras tillvägagångssättet och den metodik som har använts för att 
genomföra studien. Metodvalet presenteras och motiveras, därefter redogörs för urval, 
insamling av empiri, bearbetningen av insamlad empiri och etiska överväganden. Studiens 
trovärdighet och äkthet diskuteras, avslutningsvis görs en metodologisk reflektion. 
_________________________________________________________________________ 

4.1	  Metodval	  
Empirin i studien har samlats genom sju stycken semistrukturerade intervjuer. Intervjustudie 
som tillvägagångssätt har valts för att få en fördjupad förståelse om hur mellancheferna 
upplever sin position. Därigenom ges möjligheten för oss att se vidden av den komplexa 
positionen (Bryman 2011:413). Fylliga och detaljerade svar är önskvärt för studien, i kontrast 
till kvantitativa intervjuer som generar kortfattade svar vilket inte ger en fördjupad förståelse 
(Bryman, 2011:413). Kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer är enligt Kvale (1997) 
inte ett sätt att nå statistisk generaliserbarhet, snarare ges möjligheten att fånga och tolka 
intervjupersonernas personliga upplevelser. En interaktion tillsammans med 
intervjupersonerna ger möjlighet att få svar på frågor genom intervjuguiden och där 
följdfrågor kan ställas direkt till intervjupersonen. Intervjupersonen har chansen att ge 
resonerande svar gällande sina personliga upplevelser och erfarenheter (Bryman 2011:415). 

4.2	  Urval	  
Urvalet av intervjupersoner har genomförts utifrån två specificerade krav; personerna skall 
vara yrkesverksamma inom detaljhandeln, avgränsat till skönhet och mode, samt 
överensstämma med definitionen av mellanchef. Ytterligare en specificering har gjorts då de 
valda butikerna skall ansvara över två till sex stycken tillsvidareanställda. Utifrån vår 
förförståelse om butiker som säljer skönhet och mode varierar vanligtvis antalet anställda 
mellan två till sex stycken medarbetare, vilket har givit oss möjlighet att söka personer inom 
relativt breda urvalskriterier. Det kan ställas i relation till matvarubutiker som har fler 
anställda, men som oftast inte ingår i ett regionalt nätverk av butiker. Vi motiverar även detta 
val med det blir lättare att jämföra intervjupersonernas svar om dem tenderar att ha ungefär 
lika många anställda. Hänsyn har tagits till att de medverkande har olika lång yrkeserfarenhet, 
något som framkom vid intervjutillfället, samt att de har haft olika lång erfarenhet av 
detaljhandeln innan de tillsatts som butikschef. 

Utifrån dessa utgångspunkter tillfrågades intervjupersonerna personligen av oss då vi valde ut 
15 butiker i Örebro. Vid den första kontakten lämnades ett missivbrev (se Bilaga 2) där 
studiens syfte presenterades samt hur och när intervjuerna var tänkta att genomföras. Vi gav 
även kortfattad information om etiska hänsynstaganden. Därefter togs kontaktuppgifter till de 
butikschefer som visade intresse till att medverka. Vidare kontakt gjordes per telefon tre dagar 
efter det första mötet. Intervjupersonerna fick vid detta tillfälle själva ge förslag på tid och 
plats för att genomföra intervjuerna. Av de 15 tillfrågade personerna visade sex stycken 
intresse. Ett problem som uppkom efter den första kontakten var att tre av dessa sex 
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intervjupersoner inte längre kunde delta, anledningen som uppgavs var främst tidsbrist. På 
grund av dessa avbokningar tillfrågades ytterligare fyra intervjupersoner. Totalt har 19 
butikschefer tillfrågats varav sju personer deltagit. Det slutgiltiga antalet genererade i cirka 95 
sidor intervjuutskrifter, vilket vi bedömde var önskvärt för att genomföra en vidare analys för 
att slutligen kunna besvara studiens frågeställningar och syfte. Intervjuernas längd varierade 
mellan 40-55 minuter. 

4.2.1 Intervjupersonerna i korthet 
I nedanstående avsnitt presenterar vi kortfattad information om de sju intervjupersonerna, 
detta görs för att läsaren ska kunna separera dem från varandra. Intervjupersonernas identitet 
skyddas genom att namnen ersätts med siffror. 

 

4.3	  Insamling	  av	  empiri	  
	  
4.3.1 Intervjuguiden 
Utifrån boken Samhällsvetenskapliga metoder av Bryman (2011) har vi utformat vår 
intervjuguide. Intervjuguiden inkluderar bakgrundsfrågor, öppningsfrågor, 12 övergripande 
frågor som varit tematiskt indelade samt tre avslutande frågor (Se bilaga 1). Frågorna 
baserades utifrån forskningsfrågorna samt den förförståelse som uppkommit vid inläsning av 
det valda ämnet. En pilotstudie genomfördes med en före detta butikschef då vi anser att 
personen i fråga är representativ utifrån de förutbestämda kriterierna. Intervjun spelades in 
men transkriberades inte. Syftet med pilotstudien var att testa frågorna, vår egen 
intervjuteknik och den tekniska utrustningen. Efter genomförandet av pilotintervjun och med 
feedback från vår handledare har vi omarbetat vissa frågor i intervjuguiden. 

4.3.2. Intervjuernas genomförande 
För att undvika onödiga distraktioner används en diktafon som teknisk utrustning. Det gör att 
vi kan fokusera på intervjupersonernas svar och reaktioner. 
 
De flesta av våra intervjupersoner har valt att genomföra intervjuerna på sina kontor, varav en 
valde att genomföra intervjun i gallerians restaurang. Vid intervjuernas genomförande fördes 
anteckningar om de olika kontorens utformning. Kontoren hade likvärdig utformning; ett 
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mindre ”fikarum” med pentry, bord och stolar för cirka fyra personer. Väggarna var oftast 
täckta med diverse motiverande tips och idéer till medarbetarna, samt statistik över 
försäljningsmål. Samtliga kontor låg i direkt anslutning till butiken, därmed var 
intervjupersonerna alltid anträffbar av övrig personal. Våra observationer har i bakgrund av 
Goffmans begrepp inramning och backstage/frontstage bidragit till en fördjupad förståelse 
beträffande betydelsen av att vara backstage på arbetsplatsen samt att vi gavs en bild av deras 
inramning. 
 

4.4	  Analysmetod	  
Vid bearbetning av transkriberingarna har vi strävat efter att få en förståelse för hur 
intervjupersonerna hanterar relationer och situationer, vi kunde även då få en uppfattning om 
hur de i generella drag upplevde rollen. Därefter utgick vi från en teoretisk kodning, något 
som underlättar analysen av intervjumaterialet och gör det lättare att tydliggöra mönster i 
empirin och begreppsliggör vad som sägs i intervjuutskrifterna (Fejes & Thornberg 2012:48). 
Fejes & Thornberg (2012:48) beskriver tillvägagångssättet genom 28 olika kodfamiljer vilka 
har definierats av Glaser (1978). De kodfamiljer som presenteras nedan har vi funnit i den 
empiriska data och återfinns i Fejes & Thornberg (2012): 
 
Orsaker- förutsättningar- konsekvenser: förklaringar, villkor och funktioner. Den här 
kodfamiljen har exempelvis använts när intervjupersonerna förklarat vilka förutsättningar som 
ges till att uppnå det önskvärda chefsidealet. 
Strategier- Fokus butikschefen har med sina handlingar. Här används termer såsom 
strategier, hantering, mål samt positionering. Kodfamiljen strategier har visat sig vara 
användbar vid frågan hur svårhanterliga situationer upplevs och framför allt hanteras. 
Identitet- Kodfamiljen används för att beskriva hur identitet, identitetsskapande och 
identitetsutveckling tenderar att upplevas hos intervjupersonerna. Begreppen har visat sig vara 
användbara vid intervjupersonernas upplevelser gällande deras roll inom organisationen och 
socialisationsprocessen. 
Huvudväg och inordning- Begreppen används för att belysa hur individer framställer sig 
genom att rätta sig efter eller påverkas av den rådande sociala kontexten. Exempel på uttryck 
som vi identifierat är socialisation, makt och social kontroll. 
Enighet- I datamaterialet har begrepp såsom åsikter, konflikt, uppfattningar samt motstånd 
visat sig vara aktuella för att närmare förstår vilka förutsättningar som ges för att hantera 
relationer och svårhanterliga situationer (Fejes & Thornberg, 2012:48–50). 
 
Kodfamiljer kan ibland korrelera med varandra men samtidigt tydliggör det mönster i empirin 
(Fejes & Thornberg 2012:48). Vid en andra genomgång av intervjumaterialet har vi fått en 
djupare uppfattning om vad som faktiskt sagts och detta har gjort att vi tydligare kan koppla 
materialet till vår begreppsapparat. Bland annat förstår vi vilka personliga egenskaper de 
anser som nödvändiga för att hantera mellanpositionen och vad som faktiskt upplevs som 
komplext med deras yrkesroll. Vi kunde därefter tematisera ytterligare i det insamlade 
materialet och med utgångspunkt i detta vidare presentera studiens resultat och analys. 
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4.5	  Etiska	  överväganden	  
Vetenskapsrådet (2011) har formulerat etiska överväganden, dessa principer har även vi 
förhållit oss till och informerat alla intervjupersoner innan intervjun påbörjats. Vi har även 
eftersträvat att upprätthålla dessa överväganden vidare under arbetets gång. 
 
4.5.1 Tystnadsplikt 
Tystnadsplikt är enligt Vetenskapsrådet (2011) nära besläktat med sekretess. Det finns dock 
en viktig distinktion mellan begreppen; endast sekretess faller under en bestämd paragraf i 
offentlighets- och sekretesslagen och är därmed lagbindande. Tystnadsplikten kan inte 
upprätthållas om forskaren tar del av information som enligt svensk lag är otillåtet. Den 
lagstadgade anmälningsplikten väger då tyngre (Vetenskapsrådet, 2011:67). Vi har inte tagit 
del av information som skulle göra oss skyldiga att hävda anmälningsplikt. 
 
4.5.2 Informationskravet  
Undersökningens syfte ska informeras till intervjupersonen. Deltagandet i studien är frivilligt 
och intervjupersonen kan när som helst avbryta intervjun. Innan intervjuerna påbörjats 
informeras intervjupersonerna kortfattat hur intervjun är upplagd. Intervjupersonerna ska även 
själva kunna bestämma över sin medverkan. Deras samtycke krävdes för att spela in 
intervjuerna med hjälp av diktafon, vilket tillfrågades innan intervjun påbörjades (Bryman, 
2011:132). 
 
4.5.3 Konfidentialitet och anonymitet 
Genom att anonymisera de personuppgifter som intervjupersonerna uppger vid 
intervjutillfället kan därmed inte personerna identifieras (Vetenskapsrådet, 2011:67). Vi 
har upplevt att intervjupersonerna varit måna om sin anonymitet, därför har deras namn 
ersatts av en siffra och företagsnamnen avslöjas inte. Däremot har det varit av vikt att 
redogöra intervjupersonernas ålder och arbetslivserfarenhet för att kunna besvara studiens 
frågeställningar. Vetenskapsrådet framhåller vissa nackdelar med den anonymitet som ofta 
efterfrågas - det är för andra, utomstående, en svår uppgift att kontrollera om det som sägs är 
sant eller inte (Vetenskapsrådet, 2011:67). 

	  
4.6	  Generaliserbarhet,	  validitet	  och	  reliabilitet	  
Reliabilitet och validitet är två grundläggande kriterier som främst används inom kvantitativ 
forskning och som belyser undersökningens kvalitet. Bryman (2011:351) menar dock att 
dessa begrepp per definition inte är helt applicerbara inom kvalitativ forskning då resultaten 
inte är mätbara i samma utsträckning. Begreppen måste till viss del ändras, men anses 
fortfarande vara legitima för att kunna bedöma en kvalitativ studies kvalitet (Bryman 
2011:352). Vi kommer nedan att diskutera studiens brister och vad vi gjort för att minska 
dessa, i termer av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Studiers validitet bedöms utifrån hur väl forskare ”verkligen undersöker det som man avser att 
undersöka” (Fejes & Thornberg 2009:218). Intern validitet granskar överrensstämmelsen 
mellan det empiriska materialet och de teoretiska begrepp som forskaren utvecklar (Bryman 
2011:352). Vi har därför arbetat mycket med kodningen och tematiseringen av data för att på 



16	  
	  

så sätt kunna göra en rättvis analys och ett rättvist resultat utifrån vad våra intervjupersoner 
svarat. Intervjuerna schemalades i ett tidigt skede av uppsatsskrivandet, då det ger en ökad 
möjlighet att distansera sig till vad som sagts under intervjutillfällena. Bearbetningen av data 
bidrar till att vi således funnit en överenstämmelse mellan våra observationer och hur vi 
fortsättningsvis arbetat med teoretiska idéer som bearbetningen givit oss. Vidare jämför vi 
kontinuerligt under studiens gång syftet och frågeställningarna med våra resultat och 
slutsatser. Det görs för att precisera studiens syfte och frågeställningar utifrån vad studiens 
resultat och analys visat, samt för att kontrollera deras relevans och samstämmighet. Arbetet 
med den interna validiteten kunde vi ha arbetat ytterligare med, men på grund av tidsramen 
har vi förhållit oss till vad vi ansett varit rimligt att kunna genomföra. 

Extern validitet kontrollerar huruvida en studie kan generaliseras till andra sociala 
sammanhang (Bryman 2011:352). Detta betraktas oftast som en brist i kvalitativa studier. 
Syftet med studien är inte att uppnå en statistisk generaliserbarhet som i kvantitativa studier, 
då resultatet kan generaliseras till en hel population. Istället läggs fokus på subjektiva 
upplevelser, snarare än mätning, samt strävan efter kvalité i analysen (Bryman 2011:369). En 
analytisk generalisering kan dock göras i kvalitativa studier och beskrivs som nedan: 

En väl överlagd bedömning i vad mån resultatet från en undersökning kan ge 
vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation (Kvale, 
1997:210). 

Fejes & Thornberg (2012:230) menar att denna generalisering är mottaglig för enskilda 
situationer och framkommer av resonerande eftertänksamhet. Ett av de större problemen som 
vi haft är att få kontakt med intervjupersoner. Vi är medvetna om att tiden varit emot oss, 
fastän intervjuerna bokades tidigt i uppsatsskrivandet. Det upptog mer tid än vi först hade 
räknat med och vi hade även några avhopp nära inpå deras bokade intervjutillfälle. Om vi 
hade haft mer tid till att göra en djupare analys och tematisering av intervjuerna hade vi som 
forskare kunnat presentera en analys med bättre kvalité. Med stöd av Bryman (2011:36) kan 
vår studie dock sägas göra måttliga generaliseringar; liknande studier som vill fördjupa sig i 
chefers mellanposition kan ha användning för resultatet av vår studie. Studien bidrar också 
med ett perspektiv om hur chefer upplever och hanterar sin mellanposition inom 
detaljhandelns skönhet och mode. Det som hade kunnat stärka studiens externa validitet 
ytterligare, men som inte har genomförts, är triangulering. Forskaren prövar då resultaten med 
flera alternativa tillvägagångssätt för att försäkra sig om att resultatet uppfattats på samma sätt 
från ytterligare informationskällor (Bryman 2011:354).	  

Precis som validitet kan reliabilitet kontrolleras som intern och extern. Den externa 
reliabiliteten syftar till att undersöka hur väl en undersökning kan replikeras, då en annan 
forskare gör om samma studie och erhåller samma resultat (Bryman 2011:352). Eftersom vi 
studerar skeenden i en social miljö är detta ett kriterium som är svårt att uppnå inom kvalitativ 
forskning, då den snarare är föränderlig än bestående. Det är något som vi var medvetna om 
när metodansats valdes, istället har fokus lagts på att stärka den interna validiteten. För att 
uppnå hög intern reliabilitet ska forskare bekräfta hur väl det empiriska materialet har 
bearbetats och tolkats (Bryman, 2011:352). Vi har bland annat spelat in och transkriberat 
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samtliga intervjuer för att kunna bearbeta det empiriska materialet efter intervjutillfället. Allt 
material har inte granskats av tredje part, såsom fältanteckningar och samtliga 
transkriberingar. Det är något som annars ökar den interna reliabiliteten och studiens 
pålitlighet (Bryman 2011:355). Eftersom studien genererat mycket material är det en 
krävande uppgift för en tredje part att ta sig an denna uppgift samt att vi upplevt det som 
mycket begärt från oss. Granskandet av studien har således begränsats i och med den rådande 
situationen; samtliga klasskamrater bedriver eget uppsatsskrivande och är mycket upptagna. 
För att en granskande tredje part ska ha tillgång till materialet har vi tilldelats en handledare, 
som kritiskt granskat studien under dess gång, dock inte transkriberingarna. Vi har även haft 
möjligheten att göra respondentvalideringar med några av våra intervjupersoner. 
Intervjupersonerna som uppgav intresse att läsa transkriberingarna har fått den skickad till sig 
via e-mail. Vi har fått återkoppling från de berörda intervjupersonerna som indikerar att dem 
citerats rättvist. Eftersom inte alla intervjupersoner varit intresserade av att läsa igenom sin 
transkribering har vi inte kunnat genomföra en fullständig respondentvalidering. Självfallet 
hade det varit önskvärt att göra en respondentvalidering med samtliga intervjupersoner då det 
hade förhöjt den interna reliabiliteten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns brister med vår studie som vi med olika medel 
ansträngt oss för att åtgärda. Det finns en svårighet att som forskare vara fullständigt objektiv 
inom samhällelig forskning, vilket förklaras i termer av trovärdighet (Bryman 2011:354). 
Studien kan med ett visst mått av sannolikhet ha färgats av oss som forskare, men vi har 
ansträngt oss för att undvika att personliga värderingar ska styra studiens analys, resultat och 
slutsatser. 
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5.  Resultat  och  analys  
________________________________________________________________________ 

I kommande avsnitt presenterar vi resultatet och analysen av det empiriska materialet. 
Kapitlet har delats in i två huvudavsnitt: butikchefens relationer samt butikchefens upplevda 
svårigheter, avsnitten skall besvara studiens syfte och frågeställningar. Inom huvudavsnitten 
har ytterligare uppdelningar gjorts i form av tematiserade underrubriker. I några av citaten 
framgår även vilken fråga som har ställts, för att förtydliga sammanhanget för läsaren. 
________________________________________________________________________ 

5.1	  Butikchefens	  relationer	  
Nedan presenteras och analyseras hur butikcheferna upplever sina relationer. Det görs med 
hjälp av Goffmans dramaturgiska modell (2009), begreppet signifikante andre, samt med stöd 
från den tidigare forskningen av Harding et al (2014). Avsnittet har delats in i två delar; 
kontrollerad kontrollant och lyhördhetens betydelse. Indelningen skapar en bättre struktur och 
redogör för tematiseringen som uppkom vid kodningen av data. 

5.1.1 Kontrollerad kontrollant 
I vårt material ser vi att butikschefer med kortare arbetslivserfarenhet tenderar att ha en mer 
komplex relation till sina medarbetare än butikschefer som har mer än tre års 
arbetslivserfarenhet. Relationerna berör såväl regionschefen som medarbetarna. 
Intervjuperson 4 har kortast arbetslivserfarenhet av intervjupersonerna; 
 

Det finns påfrestningar. Det är inte så lätt att säga till någon att ditt jobb kanske inte 
passar dig. Ja som sagt, jag har inte varit här så länge [...] Min chef är väldigt tydlig 
med vad [hen] vill och tycker, och jag är också så. Det är väl skönt, att få veta vad 
som krävs och vad man ska göra. Det är däremot svårt att applicera på alla. Det är 
lätt att ställa krav på sig själv, men det är svårt att kräva det av någon annan.  
– Intervjuperson 4 

Intervjuperson 4 påpekar här sin korta arbetslivserfarenhet som en av anledningarna till att 
hen inte kan hantera de komplexa problem som ingår i rollen. Under sin korta tid på 
arbetsplatsen har förhållandet till medarbetarna utmynnat i en kompisrelation snarare än en 
professionell relation; 

Det kan man uppleva att det tas… det kan nog lätt bli så att det tas på mindre allvar just när 
man är så nära inpå och samtidigt får man direktiv ovanifrån och riktlinjer på vad man ska 
uppnå. Vilket inte alltid går ihop med att vara kompis samtidigt, så det kan vara svårt som fan. 
– Intervjuperson 4 

Här kan vi tolka Intervjuperson 4 som involverad i medarbetarnas team som en aktör, snarare 
än en ledare för sitt team. Relationerna upplevs som komplexa och hens rollidentitet störs av 
relationernas utformning. För att rollen som sina medarbetares chef behövs en tydlig position 
inom makthierarkin, något som vi menar att hen inte upplever sig ha. När butikscheferna inte 
upplever en tydlig position förstår vi det som att gränserna mellan kompisrelationer och 
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professionella relationer till medarbetarna tenderar att vara diffusa. Kompisrelationerna 
påverkar yrkesrollen så att kraven från ovan inte går att förena med medarbetarnas krav. 
Intervjuperson 4 har svårt att kontrollera och blir snarare kontrollerad av sina medarbetare, 
framför allt i utformandet av sin identitet på arbetsplatsen. 

Butikscheferna upplever att kraven i relationerna resulterar i ett svek mot någon av parterna. 

[...]Allt ska de inte få se. Man har olika handlingsplaner för dem i olika sätt. Hur de ska jobba 
och vad som är tänkt; nu har det till exempel varit mycket med returer och dem har en negativ 
inställning. Så då måste vi [butikschef & regionchef] prata med tjejerna om det, och då kan vi 
ta det på ett annat sätt. Man kan fråga: “vad tycker ni skulle vara positivt eller negativt?” Då 
kan de tänka på det. Då kan ju dem tro lite, eller tänka att de har varit med och varit delaktiga. 
Fast jag kanske ändå har beslutat, eller fått uppifrån, om att: “det är såhär vi ska göra och du 
får bestämma själv över hur du ska få med dem” – Intervjuperson 6 

Utifrån ovanstående citat kan selektivitet vid delgivning av information sägas vara en fördel 
för butikschefen. Genom att strategiskt framföra information kan butikschefen utöva makt. 
Intervjuperson 6 kan sägas gå in i rollen som en dubbel lockfågel samt inta en medlarposition. 
Den dubbla rollen tillkommer eftersom butikschefens främsta intresse ligger i att tillfredsställa 
de krav som kommer från högre chefer, något som uttrycktes under intervjun. Samtidigt 
verkar det som om flertalet av våra intervjupersoner oftast agerar utifrån hur teamet ihop med 
medarbetarna ska dra fördelar av nya direktiv. Innebörden av den dubbla lockfågeln gör att 
butikschefen agerar som en i teamet och upprätthåller framträdandet, samtidigt som de högre 
chefernas direktiv och uppmaningar uppfylls. Utifrån empirin har det framkommit att det 
finns ett behov att upprätthålla rollen som dubbel lockfågel eftersom det ger en kontrollerande 
självkänsla för butikschefen. När agerandet som dubbel lockfågel vidmakthålls får de högre 
cheferna en utövande makt. Kontrollen som det innebär tycks vara nödvändig för att 
upprätthålla positiva relationer mellan de olika positionerna inom företaget. Genom att vara 
strategisk när information uppifrån delges, får butikscheferna ett positivt bemötande från sina 
medarbetare och kan därmed sägas ha kontrollerat. När direktiv genomförts med ett positivt 
utfall, så som ökad försäljning eller dylikt, får butikschefen glada tillrop från sin regionchef 
och tron på rollen blir därmed starkare när den bekräftas. 

Intervjuperson 4 upplever att en kompisrelation till sina medarbetare kan vara problematisk. 
Hen upplever sig främst vara kontrollerad och kommer mittemellan de båda teamen, vilket 
gör att hen inte upplever sig integrerad i något av teamen. I termer av Goffman kan det 
översättas till ospecificerade rollförväntningar och att relationerna inom teamen gör rollen 
svår att behärska. Således påverkas verksamheten negativt av kompisrelationer på 
arbetsplatsen. Butikscheferna som har upplevt liknande situationer som intervjuperson 4 
menar att respekten brister och relationerna inom teamet försämras. 

Analysen av de genomförda intervjuerna har visat att det finns två olika relationstyper att 
hantera. För det första, kompisrelationen som indikerar en lättsam stämning, såsom 
intervjuperson 4 har. Nackdelen med kompisrelationen är brist på yrkesmässig respekt. För 
det andra, yrkesrelationen mellan medarbetarna och butikschefen upplevs som strikt och 
opersonlig, vilket genererar ökad respekt gentemot butikschefen från medarbetarna men som i 
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jämförelse inte upplevs som lika lättsam och naturlig. När balansen mellan de två olika 
relationstyperna uppnås, tenderar butikscheferna att uppleva sin roll som utmanande och 
därigenom utvecklande. 

[...]Att ha personalansvar kan vara både fantastiskt och det kan vara hemskt. Jag hade 
otur i början att det var riktigt hemskt. Men sen har det blivit fantastiskt. Har man bra 
personal så är det verkligen... Det är då det är kul att gå till jobbet. – Intervjuperson 5 

Intervjuperson 5 är en av flera butikschefer som upplever sig att med tid som hjälpmedel, ha 
lyckats få en balans mellan de två relationstyperna. Således finner vi ett mönster av att 
flertalet av de negativa aspekterna av att befinna sig i en mellanposition kompenseras. Det 
som indikerar till att rollen som kontrollerad kontrollant kan upplevas som positiv är att 
arbetsplatsen är berikad med väl fungerande relationer, vilket fungerar som en motivator och 
trygghetsfaktor för butikschefen. 

Genom användandet av professionell relation distanserar buktikschefen sig från medarbetarna 
och får därmed en större respekt och medarbetarna tenderar att bli effektivare. 
Konsekvenserna av att inte ha en god balans i sina relationer, tycks vara att arbetsuppgifter 
inte genomförs och butikschefen uppträder inte enligt de rollförväntningar som regionchefen 
har. När det sker kan varken butikschefen eller teamet leverera ett trovärdigt intryck. Sociala 
kontrakt upplevs därför vara ett hjälpmedel för att kunna upprätthålla det juridiska kontraktet. 
När butikschefer har starka sociala kontrakt och förbindelser upplevs även balansen av att 
vara kontrollerad kontrollant som nåbar och önskvärd. 

5.1.2 Lyhördhetens betydelse 
En viktig egenskap för att upprätthålla relationerna till medarbetarna är lyhördhet, vilket vi 
sett genom samstämmighet från intervjupersonernas svar på frågan: 

Vilka möjligheter ges till dig för att kunna uppnå den ideala bilden du har av 
hur en butikschef bör vara? 
Ehm, den ska vara lyhörd till sina anställda, men ändå liksom… Vad säger man… 
sträng men rättvis. Det ska ändå inte vara så att jag sitter på högre hästar. Jag tror inte 
att du är en större människa än andra för att du är en chef. Förstå att alla sitter i båten, 
ansvaret vilar liksom på allas axlar. Vad ska man säga mer… Lyhörd hade jag sagt 
va? – Intervjuperson 3 

Samtliga intervjupersoners svar på frågan visade att egenskapen ”lyhörd” är viktig. I övrigt 
tenderade intervjupersonerna peka på varierade egenskaper. Det var därmed intressant att veta 
varför egenskapen ”lyhörd” var av sådan betydelse. När vi bad intervjupersonerna utveckla 
resonemanget gällande lyhördhet framkom det att butikscheferna ser personlighetsdraget som 
ett tillvägagångssätt för att visa upp ett trovärdigare framträdande inför sitt team. 

Ödmjuk, lyhörd, omtänksam. Det är det som jag tycker att alla borde ha. [...] Då 
känner de tryggheten att kunna säga ”idag har jag en dålig dag”, att de känner den 
tryggheten med mig. Att vara öppen och lyhörd. – Intervjuperson 7 
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Som vi nämnt tidigare är rollen som dubbel lockfågel av vikt för att kunna hantera 
mellanpositionen som våra intervjupersoner befinner sig i. När medarbetare och regionchef 
båda är fysisk närvarande förstår vi det som en risk för butikscheferna att deras roll som 
dubbel lockfågel kan avslöjas. De försöker vara lyhörda i båda led och har utvecklat strategier 
för att kunna vara detta i båda led, genom att kontrollera och vara kontrollerad. Att lyssna, ta 
in och vara närvarande för sina medarbetare gör att de tillsammans bildar ett starkt team och 
att deras sociala kontrakt upplevs som starka och tillförlitliga. Dock är lyhördheten svår att 
hantera eftersom det är en balansgång där man måste medla mellan de olika teamen för att 
upprätthålla goda relationer. Butikschefen är viktig för att kunna inge en känsla av trygga 
relationer. Intressekonflikter kan även hanteras genom att butikschefen intar en medlande 
position och har tillgång till båda teamens önskningar och vet vad som värderas högt. Därmed 
kan en fördelaktig lösning göras när rollen som medlare intas och butikschefen har agerat 
efter sin lyhördhet, istället för att avslöja rollen som dubbel lockfågel. Vi menar att 
lyhördheten är ett strategiskt verktyg till att upprätthålla fasaden inför teamen när båda är 
närvarande. 

Som vi uttryckt tidigare upplever sig chefer i mellanposition ha höga krav från sina chefer. 
Våra intervjupersoner har benämnt det som förväntningar, snarare än krav. De menar att 
regioncheferna har förväntningar på butikschefen. Regioncheferna är även butikschefernas 
referensgrupp - eftersom regionchefen är ansvarig för butikschefens socialisationsprocess till 
arbetsplatsen och ger ramar för hur arbetet ska bedrivas. Butikschefen måste fortsätta förhålla 
sig lyhörd till sin regionchef även efter att introduktionen på arbetsplatsen genomförts. Vi 
menar här att introduktionen kan ses som ett tidigt stadium i den socialisationsprocess som 
fortgår under hela anställningstiden. Utifrån studiens resultat har det framkommit att de 
intervjupersoner som anser sig haft en positiv upplevelse beträffande socialisationen tenderar 
att även agera utefter de angivna referensramarna. De fortsätter även att vara lyhörda till vilka 
förväntningar chefen säger sig ha på butikschefens framträdande. Butikscheferna kan sägas 
ägna sig åt en idealisering då en god introduktion har genomförts. De vill kunna upprätthålla 
en god relation till sina chefer, men det ger också möjligheter att kunna förbättra positionen i 
företaget ju mer man anammar kulturen och värderingarna som de högre cheferna har. 
Samtidigt förstår vi det som att den signifikante andre, i detta fall regionchefen, utgör en 
viktig mekanism för att butikscheferna ska våga tro på sin egen roll. 

Om jag har haft en bra dag vill jag att de ska ringa och gratta en och säga att det jag 
har gjort är bra. För det är det som de vill att vi ska göra, när vi har gjort det anser jag 
att det tillhör deras uppgift att de ska peppa en och sporra en – Intervjuperson 7 

Förväntningarna butikscheferna har på sina regionchefer rörde sig om att ge feedback - när de 
gjorde något bra ville de också höra det. Om högre chefer inte gav respons uppdagades ett 
missnöje, något som genomsyrar uppfattningen av rollen. 

[...] Som mellanchef på det här sättet får man ju krav från olika håll och det känns ju 
som att de under mig tycker att jag ska lösa allting och de över mig vill också att jag 
ska lösa allting, men inte samma saker. Så det är ju inte hållbart till slut.  
– Intervjuperson 2 
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Intervjuperson 7 är tydlig med vad hen förväntar sig av sina chefer. Intervjuperson 2 vill 
kunna ha dessa förväntningar på sina chefer. Vi menar att när man kan förvänta sig något av 
sina chefer och detta ger utdelning, upprätthålls lyhördheten gentemot de högre cheferna. 
Butikschefernas egen socialisation på arbetsplatsen är direkt sammanlänkat med deras grad av 
lyhördhet: regionchefen är den som kan sägas bekräfta vilka ramar relationerna har och ger 
social acceptans för vilka beteenden som ska genomsyra verksamheten. Chefer som lyssnar 
och tar in det som medarbetarna säger tenderar att ge feedback och bekräfta medarbetarna, 
således skapas och upprätthålls relationerna som trygga och positivt betingade. Positivt 
betingade relationer uppstår och upprätthålls via tilldelningen av signifikans. När inte detta 
görs upplever sig bland annat intervjuperson 2 inte ha förutsättningar till i termer av Goffman 
(2009) kunna tro på sin roll. Framträdandet brister, medlarpositionen blir försvagad och kvar 
står en överrumplad och frustrerad butikschef som snarare ser förväntningarna som omöjliga 
krav att uppnå. Via utbytet av signifikans ökar informationsflödet, feedback ges och 
medarbetarna upplever sig mer hörda av sin butikschef. 

5.2	  Butikschefens	  upplevda	  svårigheter	  
Studiens frågeställningar berör bland annat om vad som kan upplevas problematiskt och svårt 
beträffande butikchefsrollen, samt hur mellanpositionen upplevs. Här presenteras och 
analyseras butikschefernas upplevelser för vad de anser vara svårhanterligt med rollen och hur 
det tenderar att påverka upplevelsen av att vara i en mellanposition. Avsnittet är även här 
indelat i två teman; Förbisedd potential, samt tid till tillit. Analysen görs främst med hjälp av 
begreppen signifikante andre, socialisation och empowerment.	  
 
5.2.1 Förbisedd potential 
Flertalet av butikscheferna upplever att de önskade en tydligare maktposition. Detta är något 
som främst bör yttra sig mot regionchefen, men vid ett flertal tillfällen riktades frustrationen 
mot medarbetarna istället. Vi har förstått att det har blivit så eftersom det är de enda som är 
fysiskt närvarande och som inte är kunder, vilka inte har tillgång till backstage. Frustrationen 
tenderar att öka när deras högre chefer inte tar åt sig av butikschefernas synpunkter för 
verksamheten. 

Anser du att du blir hörd av din chef? 
Ehm… Ja, både ja och nej… det beror på… jag har haft ganska många idéer som har blivit 
avslagna och vissa har lyfts men det är även där att [hen] hänvisar till sina högre chefer, att 
alla inom företaget måste köra lika. [...] Jag skulle ha lyssnat mer på dem som är i butiken om 
jag hade suttit på den positionen. För när jag inte blir hörd blir jag lite stött. – Intervjuperson 3 

När butikscheferna uppfattar att de inte har något inflytande över sin butik uppstår ofta denna 
typ av frustration som intervjuperson 3 beskriver. Flertalet av våra intervjupersoner upplever 
sig inte som hörda vilket leder till frustration som ibland yttras genom olustkänslor inför sin 
arbetsplats. Mead (1976) menar att signifikans fortfarande kan tilldelas fastän individen inte 
samtycker fullt ut beträffande den signifikantes värderingar. När butikschefen inte samtycker 
om vissa beslut som regionchefen gör kan det väcka motstånd. Påtryckningar och direktiv 
fullföljs inte och för butikscheferna tenderar det att ske i form av något som vi valt att kalla 
för en tyst protest. Butikscheferna som vi har mött uppger att de gillar att ta ansvar och 
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genomföra sina egna initiativ. För några av butikscheferna är det möjligt att ta egna initiativ, 
medan det för några andra inte upplevs som välkommet vilket resulterar i en tyst protest 
gentemot regioncheferna. 

Hur har din regionchef reagerat när du har kommit med egna förslag? 
[Hen] har liksom hänvisat till dem att… Ja, men det är de högre som bestämmer. Medan jag 
känner att jag vill prova min grej, för jag tror att min butik gynnas bäst av det. Men så behöver 
man ju inte säga allt man gör heller. – Intervjuperson 3 

Den tysta protesten får här konsekvensen att kommunikationen mellan butikschef och 
regionchef blir lidande då butikschefen inte tillåts använda sin fulla potential. Således väljer 
butikscheferna i hemlighet att genomföra vissa ändringar för verksamheten, oftast genom att 
inte följa direktiv gällande exponering av varor och skyltar exempelvis att välja exponera 
varor som inte ingår de gällande direktiven. Flera butikschefer uppgav att det inte fanns en 
förståelse för exempelvis geografiska förutsättningar, till exempel Intervjuperson 3 uttalande 
“Det som säljs i Skåne kan inte alltid sälja under samma årstid i Haparanda, därför testar jag 
egna lösningar innan jag säger något till chefen”. Citatet exemplifierar hur direktiv kan 
motarbetas i tystnad. Det som gör den tysta protesten möjlig är regionchefens fysiska 
frånvaro. Hen kan inte kontrollera alla korrigeringar som görs, dels beträffande butikens 
fysiska utformning och dels i rollframträdandet som görs. Vid de tillfällen regionchefer inte 
visar förståelse för den upplevda frustration och inte ger butikscheferna tillåtelse att 
genomföra enklare ändringar, genomförs ändringar bakom regionchefens rygg. Det här menar 
vi är en konsekvens av att den signifikante andre tillfälligt ignoreras, något som kan liknas 
med Bauman och May (2010) resonemang. De normer och värderingar som den signifikante 
andre normalt sett ska ha lyckats socialisera butikschefen i, ignoreras tillfälligt och en tyst 
protest utspelar sig. 

När butikscheferna samtycker till regionchefernas beslut kunde vi se tendenser till goda 
relationer mellan båda parterna. Intervjuperson 7, vars företag rekryterade medarbetare som 
redan besatt vissa grundvärderingar, förstärktes sedan under socialisationsprocessen. 

Hur tror du att dina högre chefer förväntar sig att du ska vara? 
Vi ska vara glädjespridare, en människa som är glad och trivs med sig själv. I och med att jag 
var en sådan ledare när jag var anställd, eftersom de ville ha en sådan person. Min chef 
behöver inte lära upp mig. Jag kan ju inte göra mig till, [hen] vet ju redan hur jag är. Så jag 
behöver inte anpassa mig till vad jag tror att [hen] vill att jag ska vara. [Hen] utgår från att jag 
har jobbat så länge inom företaget och blivit butikschef. Då har [hen] inte så mycket krav på 
hur jag ska vara utan då vet [hen] att jag är en glädjespridare. Det är inget mer med det. – 
Intervjuperson 7 

IP 7 är till viss del redan vid anställningens start socialiserad i värderingarna, därigenom 
agerar hen inom ramen för de normer och värderingar som finns i företaget. Ramen upplevs 
inte som begränsande eftersom intervjuperson 7 redan har och ser värderingarna som 
självklara och naturliga - samtidigt är de i linje med företagets önskan. Därmed kan chanserna 
öka för att butikscheferna samtycker till besluten som tas ovanifrån. 
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Citatet nedan belyser upplevelsen och relationen som intervjuperson 7 har till sin regionchef. 
Det kan här utläsas att det finns en fungerande relation. 

Det anses vara positivt att man har vågat testa något annat. Hur man än vrider och vänder på 
det får man inte så mycket skäll. [...] Det är just därför det här företaget är så pass annorlunda. 
Vi får inte något negativt, ett exempel är det här; [IP visar resultatet av gårdagens försäljning] 
det gick åt skogen för oss. Min chef skulle aldrig ringa och säga vad hände igår? Minus 40 % 
från föregående år!? [Hen] lägger inte fram det negativa utan säger att ‘ni hade fem fler 
kunder än förra året, det var ju jättebra.’ Vi trycker aldrig ner varandra på det sättet. Därför 
tror jag att företaget är en sådan succé.- Intervjuperson 7 

Relationen tenderar att vara positiv då intervjuperson 7 tillåts vara den hen är, dock är hen 
anställd utifrån önskvärda värderingar och personlighetsdrag. 

Tilliten tenderar att påverka kommunikationen mellan parterna. När tillit finns ges utökat 
utrymme för kommunikation, således förstärks relationen av att de har en gemensam 
värdegrund och målbild. Relationen förstärks ytterligare och gör den mindre svårhanterlig via 
daglig kontakt på telefon - en tät kommunikation som de övriga butikscheferna inte upplever 
sig ha i samma utsträckning men som är önskvärd. 

Utifrån citatet kan det tydligt utläsas att intervjuperson 7 upplever en högre grad av 
empowerment än vad de övriga butikscheferna i studien har gjort. Regionchefen uppmuntrar 
hens arbete oavsett försäljningens utfall, det är något som de övriga butikscheferna anser vara 
önskvärt. Empowerment grundas i normerna och värderingarna som intervjuperson 7 delar 
med företaget. Normerna vidmakthålls med hjälp av den täta kommunikationen, något som vi 
upptäckt vara den uppenbara skillnaden mellan intervjuperson 7 och de övriga. Hens 
upplevelse av trygghet är mer påtaglig än de resterande butikschefernas upplevelser. Genom 
en effektiv socialisation från företagets sida kommer intervjuperson 7 oftast agera inom 
ramarna för företaget och betrakta sin närmsta chef som sin signifikante andre, vilket därmed 
gör att den tysta protesten utesluts. 

I förlängningen kan butikschefens tysta protest leda till ett godkännande från regionchefen 
vilket inger känslan av ökad empowerment samt att man fortsättningsvis vågar ta egna 
initiativ. Citatet från intervjuperson 7 visar att potential och kompetens kan ges möjlighet att 
användas till fullo, samt att relationen mellan chefspositionerna är positiva. Intervjuperson 7 
berättade även om de få gånger som hennes regionchef anser att hen inte agerat i företagets 
linjer och att hen ser den återkopplingen som enbart positiv och nödvändig. När de övriga 
butikscheferna får sitt framträdande korrigerat av sina signifikanta andra upplever dem det 
inte i samma positiva bemärkelse. 

Jag får typ alltid kräva feedback. Som sagt, det är liksom... Jag faller rätt mycket mellan 
stolarna. Jag vet inte hur det går för mig som butikschef. Om de inte säger något så... Ja det är 
jäkligt synd för jag kanske går omkring och tror att jag gör ett sämre jobb än jag faktiskt gör. 
Det är som att alltid när jag gör något fel så får jag höra det, inte så mycket när jag gör något 
bra [...] 95% är negativ feedback, tyvärr - Intervjuperson 2 
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Bauman & May (2010) menar att individer söker bekräftelse av den signifikante andre. 
Intervjuperson 2 påpekar ett flertal gånger under intervjun hur hen måste begära feedback från 
sin regionchef. Kommunikationen mellan de båda parterna är inte lika frekvent som 
Intervjuperson 7 och hens regionchef. När feedback ges är det oftast negativ kritik som 
förmedlas, istället för att ge redskap för att kunna utvecklas i sin roll. Således ges inte 
intervjuperson 2 samma möjligheter att uppnå sin fulla potential, det gör att den tysta 
protesten blir en nästintill självklar lösning för att i hemlighet utveckla sin egen kompetens 
och tro på sin egen roll. Identitetsskapandet och socialisationen kan därmed upplevas som 
svår när kommunikationen brister från den signifikante andre. 

Butikscheferna anser att det är viktigt att de högre cheferna lyssnar och tar in deras förslag till 
ändringar i butiken. När butikscheferna successivt tilldelas mer makt att styra sin egen butik, 
kan de uppleva rollen som tydligare och mer betydelsefull för dem själva. Deras potential 
tillgodoses. Informationsflödet är essentiellt för att detta ska uppnås och frekvensen på 
kontakten mellan butikscheferna och deras respektive regionchef behöver öka. Genom att 
involvera butikscheferna i beslutsfattandet ges besluten en ny dimension då de innehar en 
unik insyn i organisationens verksamhet, vilket stimulerar till innovation. I ett senare led 
påverkas organisationen positivt och organisationen i sin helhet ges ökade 
utvecklingsmöjligheter. 

5.2.2 Tid till tillit 
När butikscheferna tillfrågades om de ansåg sig ha tillräckligt mycket kvalitetstid med sina 
medarbetare i butiken var svaret konsekvent nej. Anledningen till varför tiden inte fanns 
tenderade att bero på förväntningar som kom från högre chefer och den strama timbudget som 
tilldelas butikerna. Butikerna tilldelas ett visst antal budgeterade timmar varje månad, dessa 
skall fördelas ut på samtliga medarbetare samt inkludera butikschefens arbetstid. Eftersom det 
är relativt små butiker som vi besökt arbetar man oftast själv ute i butiken. Under arbetstiden 
förväntas butikschefen utföra diverse arbetsuppgifter såsom exponering, kampanjbyten, 
uppföljning av försäljning, planera schema, genomföra personalvård och så vidare. För 
medarbetarna innebär det att butikschefen utför diverse arbetsuppgifter inne på kontoret och 
får under tiden arbeta ensamma i butiken med kunderna. När kundantalet ökar ute i butiken 
får butikschefen avbryta det administrativa arbetet och bistå med sin säljexpertis tillsammans 
med sina medarbetare i butiken. Avbrottet gör att administrativa uppgifter förskjuts, något 
som i förlängningen kan upplevas påfrestande och frustrerande. 

Jag upplever att företaget jag jobbar för vill väldigt mycket. Man ska ha mycket utveckling för 
personal, kvartsamtal och personalvård. Man ska ha utvärderingar på allt. På försäljningen och 
papper om att man ska utvärdera och utveckla personal i princip en gång i veckan. Problemet 
är att det inte finns sådan tid. Man ska planera in en tid, och helt plötsligt så är det jättemycket 
kunder ute i butiken. Då får man ta in någon extra som ska täcka upp för den här tiden då man 
ska ha ett kvartsamtal. Eller så får man nått mail om att ‘nu kommer en ny kampanjstart’. Då 
är det som ska ha prioritering och fokus och då har jag inga timmar kvar till personalvård 
- Intervjuperson 5 
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Citatet representerar det som butikscheferna yttrat som ett av de större problemen gällande 
den upplevda tidsbristen. Backstage kan i studien appliceras som tiden butikschefen 
tillbringar kvalitetstid tillsammans med sina butiksmedarbetare. Kvalitétstiden måste 
schemaläggas och den sker inte under öppettiderna - snarare i personalutrymmen när de är 
frigjorda från publiken; kunderna. Press och krav om personalvård ges från högre chefer, 
samtidigt ges inte någon tid till att genomföra vad som begärs. För butikscheferna leder det 
till en rollkonflikt; vems behov är det som skall tillgodoses? Tiden som kan spenderas 
backstage förenar teamet och de kan tala med varandra om hur rollen hanteras och 
förberedelser inför hur kommande framträdanden med kunder kan göras. Butikscheferna 
menar att om de fick spendera mer tid ihop med butikspersonalen skulle det underlätta att 
förstå vad säljarna tycker är svårt och inte, vad dem behöver stöd med, och hur de ska jobba 
bättre som ett team. Följaktligen skulle det enligt butikscheferna resultera i ett trovärdigare 
framträdande inför publiken och medarbetarna kan därmed sälja mer. 

Tillit finns inte alltid inom teamet vilket kan ge upphov till konflikter. 

Det är ju yrkesmässigt. Ja, det har det ju gjort under åren. Självklart har vi varit oense, 
de som inte tycker att jag borde vara chef. [...] Jag tror att det var något med hur jag 
hanterade kunderna, att jag var chef och inte kunde leda. Det var något där som det 
handlade om. – Intervjuperson 6 

Det som IP 6 har upplevt är att teammedlemmarna inte har känt tillit, dels gentemot hens roll 
och dels till framträdandet som rollen skall införliva. Flertalet av butikscheferna erkände 
sällan situationer som konfliktartade, något vi tolkar kan vara upprätthållandet av fasad inför 
medarbetarna då tilliten är av vikt för framträdandets trovärdighet. Vi som intervjuare är även 
att betrakta som publik och några som vill ta del av teamets hemligheter, konflikter och 
brister. Eftersom frågor av denna kaliber kan försätta intervjupersonerna i en obekväm 
situation var vi aktsamma med vilka frågor och följdfrågor som ställdes. Några av 
intervjupersonerna delade gärna med sig av konflikter, men för att inte röja deras rätt till 
anonymitet då citaten innehöll detaljrika beskrivningar, har vi valt att inte återge konflikterna 
med täta beskrivningar. Istället vill vi trycka på att butikschefernas tillit till sina 
teammedlemmar är av stor vikt. När en teammedlem inte uppträder såsom det är bestämt 
inom inramningen uppstår det konflikter i teamet, främst mellan den som uppträder avvikande 
och butikschefen. Butikscheferna menar att en del medarbetare framträder enligt vad teamet 
kommit överens om enbart när butikschefen är närvarande. 

Ja, jag skulle ju inte känna att jag hade varit bekväm med att lämna ansvaret 
för butiken i ett par veckor – Intervjuperson 4 

Intervjuperson 4 berättade att några av hens medarbetare sällan tog initiativ till att varken 
utföra arbetsuppgifter eller arbetade för att upprätthålla fasaden inför publiken. Den 
avvikande teammedlemmen kan då sägas ägna sig åt intrycksstyrning fram till dess att det 
gemensamma framträdandet fallerar och teammedlemmen avslöjas. När en medlem medvetet 
väljer att avvika från det redan förutbestämda framträdandet påverkas hela teamet. 



27	  
	  

Framträdandet avslöjas för publiken och butikschefen blir medveten om att det genomförs 
felaktigt. 

Det har varit… Alltså det har nog mer upplevts som en konflikt från min sida än från 
säljarens sida. [Hen] hade väl ja… inte riktigt följt det som skulle göra på jobbet och 
jag tror att [hen] var ganska ointresserad av företaget och sitt jobb. – Intervjuperson 1 

En sabotör kan identifieras i form av en medarbetare som inte respekterar teamet, såväl som 
företaget. Intervjuperson 1 upplevelse är inte ovanlig bland butikscheferna. När en medlem 
har svikit förtroendet kan medarbetaren klassificeras som en sabotör, således bryts den 
tidigare ömsesidiga tilliten mellan medlemmarna. Medarbetaren kan därefter korrigeras av 
butikschefen, till exempel genom ett antal varningar. Om medlemmens beteende inte ändras 
utifrån de angivna korrigeringarna kan medlemmen uteslutas för att upprätthålla fasaden. 

Sabotörer tenderar att påverka butikscheferna negativt, situationerna inger upplevelsen av 
ökad stress och press. Butikscheferna känner sig tvungna att ständigt vara närvarande i 
butiken för att övervaka och kontrollera teamets framträdande. Som nämnts ovan upplever 
butikscheferna att tiden är otillräcklig för att de ska ha möjlighet att förbättra framträdandet. 
Således har butikscheferna brist på tid för att hantera och korrigera medarbetare som 
misstänks ägna sig åt avvikande beteenden och/eller sabotage. När tilliten inte finns i teamet 
kan stressen yttra sig genom psykiska och fysiska påfrestningar; 

Vilken är den mest pressade situationen som du upplevt under din tid som 
butikschef? 
Jag fick en panikångestattack i butiken och jag var själv i butiken på förmiddagen. Vi 
låg under budget och vi skulle sälja så mycket som möjligt. Jag gick in på kontoret 
och hyperventilerade och hörde att kunder kom in. Så jag fick bara torka tårarna och 
sen var det bara att gå ut till butiken igen. [...] Det var min regionchef som liksom gav 
mig lite hintar vad det kunde vara och det var ju under den här perioden när jag hade 
stora problem med en anställd. Det var nog efterskalven av det.  – Intervjuperson 3 

Intervjuperson 3 utgör ett extremfall, det uppmärksammar dock vikten av ett fungerande team 
eftersom det inte ges tillräckligt mycket tid till att vidmakthålla tillit och att göra nödvändiga 
korrigeringar i teamets framträdande. När teamet inte är fungerande och tilliten inte existerar 
adderar det till den press som kommer från ovan. Den unika mellanposition som 
butikscheferna har kan därmed vara avgörande för gruppdynamiken, det vill säga teamet och 
medlemmarnas prestation i framträdandet. Pressen som upplevs mest påtaglig är kraven om 
ständigt ökad försäljning, krav som teamet ständigt arbetar för att uppfylla. Kraven uppfylls 
genom ett fungerande team bestående av butikschef och medarbetare. När teamet inte 
fungerar, blir hela arbetssituationen lidande. Varje dag krävs det en social prestation från 
butikscheferna när målet är att sälja så mycket som möjligt vilket görs genom en fysisk 
kontakt med kunderna. Ett dysfunktionellt team och bristande tillit försätter butikscheferna i 
svårhanterliga situationer. Det är viktigt med ett fungerande team mellan butikschefen och 
medarbetarna, vilket lättast skapas och upprätthålls via den ovan benämnda kvalitetstiden. 
Denna tid är något som det sällan finns tid över till utifrån timbudgeten som dem månatligen 
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tilldelas. Tidsbristen försvårar för butikscheferna att sammanfoga teamet så de gemensamt 
kan förbättra sitt framträdande, gemensamt tro på sitt team och därmed öka tilliten inom det. 
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6.  Slutsats  
___________________________________________________________________________ 

Studien syftar till att få en ökad kunskap och fördjupad förståelse för vad det innebär att vara 
butikschef. Studien syftar även till att undersöka hur butikscheferna upplever och uppfattar 
sin roll genom att fånga upplevelser och tankar gällande relationer till högre chefer och 
medarbetare, samt om det finns situationer som upplevs svårhanterliga. I kommande avsnitt 
redogörs för slutsatserna vilka är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. 

6.1	  Hur	  upplever	  butikschefer	  sig	  hantera	  mellanpositionens	  karaktär	  
utifrån	  de	  förutsättningar	  som	  ges	  från	  högre	  chefer?	  
Mellanpositionen ger dem vissa förutsättningar vilka skapas av högre chefer i samband med 
socialisationen på arbetsplatsen. Regioncheferna ger riktlinjer för hur relationerna skall 
hanteras, vilket därigenom färgar hur mellanpositionen upplevs. Relationerna tenderar dock 
att försätta butikschefen i svårhanterliga situationer; förväntningarna från högre chefer och 
medarbetare beträffande hur rollen skall framställas är inte alltid förenliga med varandra. Vi 
har även funnit att kompisrelationer på arbetsplatsen tenderar att skapa frustration och 
konflikter gällande ledarförmågan och tron på sin egen roll. När balans uppnås mellan 
kompis- och yrkesmässiga relationer till sina medarbetare kan vi konstatera att det motiverar 
dem positivt, samt att den betungande känslan av vara mellan högre och lägre led inom 
organisationen reduceras. I förlängningen innebär detta att socialisationen till organisationen 
är av stor vikt för att butikscheferna ska kunna uppnå kapaciteten som krävs för att kunna 
hantera mellanpositionen, tro på sin roll och uppleva den som positivt betingad. 

6.2	  Hur	  upplevs	  och	  hanteras	  mellanpositionens	  relationer	  sett	  till	  högre	  
chefer	  samt	  till	  medarbetare?	  
Relationerna till högre chefer tenderar i förlängningen att upplevas som negativa. Negativa 
aspekter som intervjupersonerna har lyft fram i rollen som mellanchef är att de upplever en 
liten kontroll över sin butik. Genom en ökad empowerment till butikscheferna ökar deras 
välmående. Vi kan även se att flertalet av relationer hanteras via empowerment. När 
butikschefernas känsla av empowerment ökar tycks tilliten mellan dem och regionchefen att 
öka. Således leder en ökad empowerment till att flertalet egna initiativ tas, vilket i 
utsträckningen utvecklar butikscheferna. Initiativtagandet inger även en trygg känsla i att vara 
mellanchef och därmed hanteras rollen med självsäkerhet och en tro på sin roll att hen är 
viktig för organisationen. Den aspekt som främst belyser den negativa upplevelsen är 
svårigheten att balansera rollen som kontrollerad och kontrollant, vilket också skulle kunna 
tolkas som en svårhanterlig situation. De som uttryckt sig ha svårast att hantera relationerna 
såväl uppåt som nedåt i organisationer och inte balanserat rollen som kontrollerad och 
kontrollant är de som haft sin butikschefsroll i tre år eller kortare. Relationerna tenderar 
därmed att vara tidsbetingade; för att bemästra rollen krävs tid för att kunna bemöta de 
förväntningar som ges upp- respektive nedifrån i organisationen. 

6.3	  Vilka	  situationer	  kan	  upplevas	  som	  problematiska	  och	  svåra	  för	  en	  
butikschef	  och	  hur	  hanteras	  dessa?	  
Butikscheferna tenderar att vidmakthålla det som vi i resultat och analys valt att kalla för en 
tyst protest. Den tysta protesten utgörs av en frustration riktad mot de högre cheferna när de 
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inte tilldelas makt och beslutsbefogenheter. För att butikscheferna ska fullfölja 
regionchefernas beslut krävs att butikscheferna till viss del tillåts ta egna beslut i 
genomförandeprocessen utifrån sina erfarenheter. Socialisationen förenklas när en ny 
butikschef tillsätts som i sin primära socialisation utvecklat värderingar i linje med företaget, 
eftersom hen i förväg kan sägas dela värderingar i linje med organisationen. Företagen som 
rekryterar efter en tydlig värdegrund och översatt dessa i personlighetsdrag, tenderar att 
underlätta socialisationsprocessen. Eftersom socialisationsprocessen blir effektivare ökar 
förutsägbarheten i butikschefen handlingar. Vilket gör att butikscheferna får gensvar från sina 
regionchefer när en svårhanterlig situation uppkommer och de får således stöd och hjälp från 
sin chef med att hantera svåra situationer. Därmed är regionchefen viktig för att kunna hantera 
svåra situationer. 

Socialisationen på arbetsplatsen, upplevelsen av att känna empowerment och relationerna 
förefaller av våra resultat att döma vara tidsbetingade. Tillit tenderar att växa fram i takt med 
att butikscheferna successivt ges mer tid och utrymme att uppleva empowerment. Vårt resultat 
visar därmed att konflikter minskar när relationerna upplevs som positiva och om tid ges för 
att vidmakthålla tilliten. När teamet inte kan leverera ett trovärdigt framträdande upprätthålls 
således inte fasaden och tilliten mellan teammedlemmarna reduceras vilket i förlängningen 
leder till negativt betingade relationer och situationer upplevs alltmer som svårhanterligare. 
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7.  Avslutande  diskussion  och  reflektion  
________________________________________________________________________________	  

I kapitlet diskuteras avslutningsvis resultatet i anknytning till tidigare forskning och studien i 
sin helhet. Därefter görs en reflektion över problematik som finns med studien, för att sedan 
ge förslag på hur problematiken skulle kunna åtgärdas. Därefter ges förslag på vidare 
forskning inom området.	  

________________________________________________________________________________	  	  

7.1	  Avslutande	  diskussion	  och	  reflektion	  
Vi har i uppsatsen fördjupat oss i hur det kan upplevas att vara butikschef inom detaljhandeln. 
Situationerna som butikscheferna försätts i tenderar att vara relationellt betingade och 
konfliktartade. Studien visar att butikschefer befinner sig i en position som är fylld av 
utmaningar, något som kan ge upphov till konflikter. De befinner sig mellan två olika team 
inom organisationen, vilka tenderar att skapa friktion mellan varandra och där butikschefen 
ska vara medlaren. Det är en utsatt roll som behövs för att sammanlänka de två olika teamen 
för att de ska samarbeta och nå uppsatta mål, framför allt försäljningsmål. Relationerna visade 
sig vara svårhanterliga, något som vi inte trodde skulle tydliggöras i den utsträckning som det 
gjort.	  

Butikschefernas betydelse för organisationerna har blivit tydlig under studiens gång. Som den 
tidigare forskningen belyst, varierar inställningen till rollen som kontrollerad och kontrollant 
mellan positiv och negativ; när upplevelsen är positiv upplevs inte dubbelheten som 
begränsande. Istället ges möjligheter att agera utanför de givna ramarna, och vi tolkar det som 
en upplevelse av empowerment. Däremot när rollen upplevs negativ genereras upplevelsen av 
en begränsning; de kan inte använda sin fulla potential, då ramarna tenderar att minska deras 
handlingsutrymme.	  

Tillåtelsen ges att agera utanför organisationens ramar, något som tyder på empowerment och 
tillit. Butikscheferna verkar vara passiva i användandet av makt i butiken, de kan ta ut 
svängutrymmet mer än vad de gör. Den kontroll regioncheferna utövar på butikscheferna i 
form av konstant elektronisk övervakning samt vetskapen om att de andra butikerna verkar 
innanför de givna ramarna, påverkar viljan att ta egna initiativ. Vi ser en koppling till den 
tidigare forskningen som menar att mellanchefer innehar en nyckelroll i organisationer och 
vikten av att de tilldelas ökat inflytande. När de tar egna initiativ lämnar butikscheferna 
tryggheten som ramen ger dem, något som påverkar dem positivt men som högre chefer ser 
som negativt. Vi har även förstått att tron på rollen är viktig för att våga ta egna initiativ och 
att det är initiativtagandet som upplevs vara det som utvecklar deras roll. 

Analysen kan även stärkas av Harding et al (2014) forskning som visat att en bra 
kommunikation stärker identitetsskapandet för mellanchefer. Identitetsskapandet har vi tolkat 
bli både tydligare och starkare via en ökad involvering i verksamheten. De butikschefer som 
har upplevt ett större inflytande över verksamheten har varit mer säkra i sin roll och haft mer 
respekt hos sina medarbetare. I jämförelse med butikschefer som upplever att de givna 
ramarna är mer begränsade har även medarbetarna visat en mindre respekt för butikschefens 
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auktoritet. Den tidigare forskningen belyste vikten av att mellanchefer ska forma sin identitet i 
förhållande till sina medarbetare och högre chefer. Ifall kommunikationen mellan parterna 
inte existerar eller är tillräckligt frekvent kan identitetsskapandet bli lidande. Vi vill tillägga 
att socialisationen sett från regionchefens ansvarsområde förefaller viktig för att skapa ett 
tryggt förhållningssätt till mellanchefsrollen.	  

Ett alternativt upplägg för studiens genomförande vore att undersöka medarbetarna eller 
regionchefernas olika upplevelser. Å ena sidan har studiet utgått från upplevelser från 
butikschefer, vilka enbart är en individ som rör sig med flera intressenter och består av två 
olika team. Det ger uppsatsen en ensidig bild av situationen. Å andra sidan ger det en djupare 
bild av just deras subjektiva upplevelser, än om flera skikt inom organisationerna hade 
intervjuats. 

Butikschefernas varierade anställningstid är något som till viss del kan tänkas förklara hur väl 
de hanterar och upplever rollen som mellanchef. Å andra sidan kan den varierade 
anställningstiden vara bra i en studie som den här då många aspekter av att vara butikschef tas 
till hänsyn. Några av intervjupersonerna var nya i rollen, något som gav en indikation om att 
de inte hade erfarenhet av yrkets hela spektrum. De som var nya kunde nyansera bilden om 
hur det är att vara ny i rollen, något som de med längre erfarenhet inte mindes lika väl. Det 
var även tack vare denna aspekt som vi förstod vikten av socialisationsprocessens första fas; 
upplärningen av regionchefen. 

Den tysta protesten tenderade även att minska i takt med arbetslivserfarenhetens längd. Vi 
tolkar det som att den tysta protesten med tid kan övergå till en ökad känsla av empowerment 
då regioncheferna efter en tid vågar överlämna ansvar, då tillit byggts upp och tid finns att 
vidmakthålla tilliten mellan parterna. Avslutningsvis menar vi att övergången från att uppleva 
sin chefsroll som negativ i förlängningen är tidsbetingad; många av butikscheferna upplever 
det som påfrestande och frustrerande vilket gör att stressen av att vara mittemellan påverkar 
dem negativt till dess att de med tid tror på sin roll. Det är därmed både tids- och 
tålamodskrävande att varken vara fågel eller fisk och ständigt hantera rollen av att vara mitt 
emellan. 

7.2	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
I vår studie fann vi att tiden är den faktor som butikscheferna upplever sig vara mest kritisk 
till. Även om butikscheferna skulle få extra timmar till budgeten kan vi tolka butikschefernas 
upplevda press från ovan som en indikation till att timmarna skulle prioriteras för att fullfölja 
andra arbetsuppgifter, snarare än tillbringa kvalitetstid ihop. Framträdandet behöver 
kontinuerligt förbättras, därmed behövs ett annat tillvägagångssätt än budgeterad tid för att 
sammanfoga teamet. Harding et al (2014) menar att det bedrivits forskning beträffande oron 
som mellanpositionen utgör, vi tolkar tidsaspekten som en orosfaktor som vidare forskning 
kan utreda närmare. Något som hade kunnat bidra till en fördjupad förståelse för 
mellanchefsrollen är att undersöka de olika chefsrollerna inom en detaljhandelskedja, inte 
enbart butikscheferna. Vi tror att ledarskapsteori skulle vara applicerbart i en sådan studie 
genom att identifiera vilka ledarskapsstilar som används och upplevs som framgångsrika av 
mottagarna. Genom att göra en sådan studie går det att jämföra vilka ledarskapsstilar som 
tenderar att fungera bra respektive mindre bra inom detaljhandeln.
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Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  
 

Inledande frågor: 

Dessa frågor är lättsamma och leder in samtalet på ämnet.  

Ålder? 

Hur länge har du arbetat inom detaljhandel? 

Hur länge har du arbetet på din nuvarande arbetsplats och hur länge har du haft din nuvarande 

befattning? (Butikschef) 

Kan du i korta drag beskriva din position och hur många anställda finns det i butiken? 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

(Syfte: daglig interaktion med medarbetare och med chefer ovan) 

Chefsroll och rollhantering 

Dessa frågor belyser hur butikschefer i detaljhandeln tenderar att uppleva sin roll. 

Anser du att det finns tillräckligt mycket kvalitetstid för dina anställda i din roll som 

butikschef? (Med kvalitetstid menas dialoger om allmän trivsel, åsikter om verksamheten men 

även dialoger som berör medarbetarna på ett personligt plan.) 

– Om ja, hur brukar det se ut? Om nej, på vilket sätt upplever du att den inte är 

tillräcklig? (Har IP en egen lösning?) 

Hur förväntas du agera som butikschef?  

– Av högre chefer, t.ex. nedskrivna arbetsbeskrivningar, formella regler, informella 

regler etc. 

– Av dina anställda,  

Vad anser du vara positivt respektive negativt med dessa förväntningar? 

Vad förväntar du dig som butikschef av dina anställda och dina högre chefer? 

Är förväntningarna förenliga med de handlingsmöjligheter som ställs på dig som butikschef? 

Hur anser du att en ideal butikschef ska vara?  

– Är det några speciella egenskaper som du anser är viktigare än andra, i så fall vilka?  

– Vilka möjligheter ges till dig för att kunna uppnå denna idealbild?  

 

Eventuell sonderingsfråga: Upplever du att du har tillräckligt mycket utrymme och 

befogenheter att utforma direktiv/förväntningar på sådant vis som du anser att verksamheten 

gynnas bäst av utifrån de rådande förutsättningarna?  

Problematik 

Dessa frågor belyser vilka problem butikschefer kan tänkas uppleva. 



	  
	  

Har det uppstått någon konflikt mellan dig och dina anställda? 

Kan du beskriva någon av dessa konflikter som uppstått och hur du har hanterat dem? 

Upplever du i rollen som butikschef att du kan komma i en intressekonflikt mellan vad som 

anses vara bäst beslut av dig för dina anställda kontra det som bestäms av högre chefer? 

– Om ja, kan du komma ihåg ett tillfälle när du har upplevt detta? 

– Om nej, vad anser du vara lösningen för att minska typ av konflikt på arbetsplatsen? 

(komma i kläm-konflikt) 

Anser du att ledning och högre chefer kan ta felaktiga beslut som inte är förenliga med hur du 

anser att butiken och dina anställda gynnas bäst av? 

-Vid konflikt med högre chefer upplever du att möjligheten ges för dig som butikschef 

att kunna påverka och kommunicera dina invändningar mot beslut tagna uppifrån?  

När det kommer nya direktiv från ovan, ex. regionschef, hur förmedlar du informationen 

vidare till dina anställda? 

– Kan du berätta om dina tankar kring hur du bäst förmedlar informationen vidare? 

Upplever du påfrestningar i ditt arbete? Motivera! (Psykiska) 

Finns det nackdelar (negativa aspekter) i din roll som butikschef? Finns det fördelar (positiva 

aspekter) i din roll som butikschef? Berätta om dessa! 

Avslutning 

Är det något vi inte tagit upp som du vill tillägga som rör positionen som butikschef? 

Är det ok att återkomma och ställa någon följdfråga om det är något som vi känner att vi 

behöver utveckla? 

  



	  
	  

Bilaga  2:  Missiv  
 

Hej!  

Vi är två Personalvetarstudenter vid namn Magdalena och Jacob. Just nu skriver vi vår c-

uppsats som behandlar hur chefer i mellanposition upplever sin roll i ett företag. Syftet med 

undersökningen är att få en fördjupad förståelse och kunskap om hur chefer i mellanposition 

uppfattar sin dubbla roll samt att undersöka hur relationerna till medarbetare respektive högre 

chefer påverkar chefskapet. 

Undersökningen kommer att sked med hjälp av intervjuer. Vår förhoppning är att genomföra 

intervjuer med ca 5-8 personer och att intervjun kommer att pågå i cirka 45-60 minuter. Vi 

hoppas att detta kan vara en positiv upplevelse för dig som butikschef och ett tillfälle att 

reflektera och resonera över din arbetssituation. Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. 

Allt material från intervjun kommer att hanteras konfidentiellt då namn och företagsuppgifter 

inte kommer att uppges i vidare analys för studien. Intervjun kan när som helst avbrytas och 

Du kan välja att inte besvara på en eller flera frågor. Om så önskas får Du även ta del av 

intervjuns utskrift (transkribering) samt det slutgiltiga resultatet för uppsatsen. 

Om intresse och vilja finns att delta i denna undersökning kan Du ta vidare kontakt 

med oss via nedanstående kontaktinformation. 

Magdalena Karlsson              Jacob Allard 

Mail: xxxx@gmail.com            Mail: xxxx@gmail.com      

Telefon: 073-xxx71xx                       Telefon: 076-xxx86xx 

Med vänliga Hälsningar, 

Magdalena & Jacob 

 
	  


