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Sammanfattning 
 

     Syftet med denna undersökning har varit att kartlägga vad som driver människor att söka 

sig till eller anta mellanchefspositioner. En kvalitativ intervjustudie har genomförts utifrån en 

induktiv ansats då intresseområdet tidigare har varit obeforskat och ambitionen har varit att 

undersöka det unika inom detta. Tio intervjuer har utförts i vilka samtliga respondenter, vid 

undersökningstillfället, har befunnit sig på mellanchefspositioner inom antingen privat- eller 

offentlig sektor. Data har transkriberats och senare analyserats utifrån en induktiv tematisk 

analys vilken har resulterat i fyra övergripande teman för vad som driver människor att söka 

sig till eller anta mellanchefspositioner. Dessa teman benämns som: Utvecklingen – en 

strävan efter utveckling på det personliga planet, Makten – att ha makt och därigenom kunna 

påverka såväl organisationen som sin egen arbetssituation, Att klättra i karriären – 

mellanchefspositionen som en fas i karriären på väg uppåt i karriärvärlden, Bekräftelsen – en 

önskan om att bli omtyckt, att få bekräftelse från folk i sin omgivning för att man har lyckats 

åstadkomma något. Resultatet har jämförts mot befintliga psykologiska teorier och slutsats 

har dragits i form av att ovanstående teman beskriver vad som driver människor att söka sig 

till eller anta mellanchefspositioner. Avslutningsvis har förslag till vidare forskning 

presenterats för att exemplifiera hur man vidare kan kartlägga det som här har undersökts. 

 

Nyckelord: mellanchefsposition, drivkraft, organisation, motivation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract 

     The purpose of this research has been to map out what drives people to strive towards or 

accept middle management positions. A qualitative interview study has been conducted with 

an inductive approach since the area of interest until now had not been researched and that the 

ambition has been to examine the unique within this. Ten interviews were carried out in 

which all of the respondents, at the time of the study, were working as middle position 

managers within either the private or public sector. The data has been transcribed and then 

analyzed using an inductive thematic analysis which resulted in four overall themes 

answering what drives people to strive towards or accept middle management positions. 

These themes are denominated as following: The Development – a strive towards a 

development on a personal level, The Power – to have power and through it the possibility to 

influence as well the organization as the own work situation, Career advancement – the mid-

level management position is seen as but a step in the career advancement, The Confirmation 

– a wish to be liked, to be confirmed by those in your surroundings for having accomplished 

something. The results have been compared with existing psychological theories and a 

conclusion has been made that the above themes describe what drives people to strive towards 

or accept middle management positions. To conclude, suggestions about future research have 

been presented to exemplify how to further map out what has been researched here. 
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Förord 

     Bakomliggande anledning till att vi har valt att genomföra en studie gällande vad som 

driver människor att söka sig till eller anta mellanchefspositioner har dels att göra med våra 

personliga intressen för organisationspsykologi och dels med en gemensam nyfikenhet för 

drivkrafter hos människor. Vi intresserade oss för mellanchefspositioner och vad som driver 

människor att söka sig till eller anta dessa då vi upplevde dem som centrala och betydelsefulla 

inom organisationer men även komplexa och svårhanterliga. Vi hoppas att du som läsare 

uppskattar vårt arbete och finner det intressant och givande. 

 

     Vi vill härmed rikta ett stort tack till Fredrik Hjärthag, vår handledare magnificus. Utan ditt 

tålamod, din expertis och din klarsynthet så hade denna uppsats aldrig skådat dagens ljus.  

 

     Vi vill även tacka de respondenter som ställt upp i denna undersökning, utan er och er 

möjlighet att ställa upp med kort varsel så hade denna studie inte varit möjlig överhuvudtaget. 

 

/Claes & Hampus   
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Introduktion 
 

     Motivation är något som det har forskats flitigt i både inom psykologin och i andra 

vetenskaper. Kunskap i vad som driver människor till att göra olika saker anses vara 

användbart på flera sätt, till exempel då man söker förståelse för eller vill kunna erbjuda något 

som leder till ett visst beteende. Ett område inom psykologin där detta är intressant är i 

organisationspsykologin där man till exempel har gjort undersökningar på arbetsmotivation 

för att se vad som driver människor till att arbeta (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 

2005), dock har den mesta forskningen gjorts på dem som arbetar lägst eller högst i olika 

organisationer.  Mittenpositionerna, som ibland kan vara de som är mest utsatta eller 

svårhanterliga i form av många krav från olika håll (Drakenberg, 1997), har det dock inte 

forskats speciellt mycket på gällande drivkrafter. En bredare kunskap om och kring de här 

positionerna ses som intressant då här finns utvecklingsmöjligheter för olika organisationer. 

     Ett område inom den psykologiska forskningen som under det senaste decenniet har varit 

på uppgång är en del inom motivationsforskning som har kommit att kallas MTL (Motivation 

to lead) som definieras efter fri översättning på följande sätt: ”En konstruktion av individuella 

skillnader som påverkar en ledares eller blivande ledares beslut att anta ledarskapsträning, -

roller och -ansvar, och som påverkar hans eller hennes grad av ansträngning och uthållighet 

som ledare” (Chan och Drasgow, 2001, s.482). Begreppet eller snarare teorin, som här 

översätts till Motivation till att leda, är delad i tre delar eller faktorer, Affektiv/Identitets MTL 

(AIMTL), Social-normativ MTL (SNMTL) och Ickeberäknande MTL (IBMTL), vilka kom 

till under Kim-Yin Chans doktorsavhandling där han undersökte detta på militären i 

Singapore (Chan och Drasgow, 2001). Detta är inte exakt i linje med de mellanchefspositioner 

som i denna studie behandlas men det är snarlikt på flera sätt då det handlar om ledarskap. 

AIMTL innebär en inre drivkraft som motiverar personer att leda genom att de får 

tillfredställelse och nöje av detta, SNMTL handlar om att personer motiveras till ledarskap på 

grund av sociala och normativa anledningar som exempelvis en känsla av åtagande gentemot 

gruppen medan IBMTL (eng.NCMTL, NonCalculative Motivation to lead) handlar om hur 

ickeberäknanade personer är inför chefskapet som enligt Chan innebär en rad uppoffringar 

och åtaganden genom bland annat utökat ansvar och att detta kan vara en viktig faktor att ta 

hänsyn till då personer som tänker på detta kan avstå ledarskapet på grund av för stor 

påfrestning (Chan och Drasgow, 2001). Dessa drivkrafter har inspirerat till att undersöka vad 

som kan ligga bakom att människor skulle vilja bli mellanchefer. 
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     Chans och Drasgows (2001) forskning undersöker flera olika underliggande orsaker som 

skulle kunna ha inverkan på motivationen till att leda, däribland personlighet och kognitiv 

förmåga och funnit att personligheten utifrån Big five-teorin har inverkan på nämnda 

motivation men att kognitiv förmåga visat sig vara ointressant.  

     MTL-teorin har senare testats gentemot bland annat Hollands (Chan, Rounds och Drasgow 

2000) Hexagonmodell som beskriver sex personlighetstyper (RIASEC, här översatta till 

Realistisk, Undersökande, Artistisk, Social, Företagsam och Konventionell) vilka enligt Chan, 

Rounds och Drasgow (2000) kan representera olika arbetsintressen, som i sin tur kan ses som 

motivation till olika arbeten. Man har funnit att Chans MTL teori kan stå fritt från denna som 

en egen teori men ändå parallellt med den och förklara olika fenomen. Chan, Rounds och 

Drasgow (2000) berättar att man även skulle kunna se MTL-modellen som en del i Hollands 

Hexagonmodell men att det skulle vara svårt att beskriva detta i annat än teorin.  

     Amit, Lisak, Popper och Gal (2007) har senare som del i en större studie testat Chans MTL 

teori på en del ur den israeliska försvarsmakten med en fråga om den skulle behövas 

kompletteras med ytterligare motivationsfaktorer. De menade att utöver Chans tre faktorer så 

skulle två andra, ideologisk och patriotisk, vara intressanta för motivation till ledarskap vilket 

de fann att de var. Huruvida Amit, Lisak, Popper och Gals (2007) resultat är intressant när 

man pratar om annat än drivkrafter inom det militära kommer vi inte ta upp för diskussion 

här.  

     Då denna studie syftar till att undersöka vad som driver människor att söka sig till eller 

anta mellanchefspositioner så bedöms Chans och Drasgows (2001) och Amit, Lisak, Popper 

och Gals (2007) forskning som närliggande men inte exakt i linje med det som avses här. Ett 

val har gjorts i form av en inriktning på yrkesvärlden utanför det militära bland annat av 

anledning att ingen tidigare forskning kunde hittas inom detta specifika område (drivkrafter 

till mellanchefskapet). Chan och Drasgow (2001) tar förvisso upp att deras studie även 

omfattar personer utanför det militära, dock inriktar den sig på ledarskap generellt medan 

denna studie syftar till det yrkesmässiga ledarskapet på mellannivå.  

     Lokal forskning, här beskriven som på nationell nivå, som undersökts har inte heller 

påvisat tidigare studier i ämnet. Dock har närliggande undersökningar påträffats: På 

högskolan i Kalmar utfördes en studie gällande hur chefer motiverar sig själva i sitt 

arbetsutförande. Resultatet av studien visade att det som motiverade cheferna mest i deras 

arbetsutförande var den personliga utvecklingen i relation till arbetet följt av feedback från 

anställda och omväxling i arbetet (Holmgren & Calland, 2009). En annan undersökning 

genomfördes på Luleå tekniska universitet gällande vad som motiverar chefer i deras 
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arbetsutförande. Resultatet som författarna kom fram till var att cheferna motiverades av den 

personliga utveckling som de upplevde av arbetet, den företagsutveckling som de bidragit till, 

arbetsuppgiften och det ansvar som denna medförde samt erkännandet som de fick för ett väl 

utfört arbete (Almqvist & Petterson, 2002). 

     Då tidigare forskning inte till fullo tangerar denna studies intresseområde så har belägg 

funnits för att utforska detta utifrån en induktiv ansats.  

 

Mellanchef 

     Att vara chef på mellannivå innebär en ställning där personen i fråga har chefer både under 

och över sig i organisationsschemat, alternativt en övre chef och underställda medarbetare. På 

grund av placeringen mellan olika parter så pratar man om att mellanchefspositionen är en 

svårhanterlig position som lätt kan komma i kläm (Drakenberg, 1997). Att vara chef på 

mellannivå innebär att befinna sig på en position där man får ta ställning till motstridiga krav 

där man talar om att vara involverad i tre relationer samtidigt. Dels så har man en överordnad 

chef att förhålla sig till som underordnad och dels underordnade chefer/medarbetare där man 

ska agera ledare samt även i sidled med övriga kollegor vilka man ska samverka med 

(Schartau, 1993). Mellanchef är ett begrepp som inte förekommer som personens yrkestitel 

utan denna kategori av chefer benämns till exempel som; avdelningschef, personalchef, 

affärsområdeschef. Uppgifterna för chefer på mellannivå har ursprungligen präglats av 

resultatansvar och samordning, men i samband med IT-teknikens framväxt så har ledningens 

möjlighet att följa verksamheten på närmre håll ökat vilket resulterat i att många 

organisationer av bland annat kostnadsskäl kortat ner mellanleden för chefer (Franzén, 2004). 

Franzén (2004) menar även att rykten om mellanchefens försvinnande dock är överdrivna då 

många organisationer fortfarande är hierarkiskt uppbyggda och därigenom har behov av 

chefer på flera nivåer. Organisationer består vanligtvis av flera skikt vilka kan beskrivas i 

form av det högsta skiktet med den högre ledningen, det näst högsta skiktet med mellanchefer 

vilka kan befinna sig på flera nivåer i organisationsschemat, det näst lägsta skiktet med chefer 

samt det lägsta skiktet med medarbetare. Mellanchefen besitter vanligtvis ett ansvar för frågor 

gällande ekonomi och personal (Franzén, 2004).  

      

Begreppsdefinitioner 

     Chef – En formell funktion, en person utsedd av företagsledningen med uppgift att uppnå 

uppsatta mål med hjälp av de resurser och beslutsbefogenheter som tilldelats chefspositionen 

(Granberg, 2003).  
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     Mellanchef – Den traditionella benämningen av en chef på mellannivå, är en person på 

chefsposition som har en chef/chefer både under och över sig i organisationsschemat. En 

bredare definition av mellanchefsbegreppet är en person på chefsnivå som har någon person 

över och under sig i organisationen, alltså en överordnad chef samt en chef alternativt annan 

medarbetare under sig och det är utifrån denna bredare definition som denna undersökning 

utgår ifrån (Franzén, 2004). 

     Oavsett om man talar om en vertikal eller platt organisation så avser man med begreppet 

mellanchef i denna undersökning en person som har en formellt högre chef samt underställda 

chefer/medarbetare. 

     Drivkraft – Begreppet drivkraft särskiljs i denna undersökning inte från begreppet 

motivation, vilket kommer från latinets motivare och betyder att röra sig. Begreppet används 

för att beskriva hur inre faktorer förmår människor att röra sig mot ett specifikt mål (Karlsson, 

2007).     

 

Syfte 

     Syftet med denna undersökning är att utifrån respondenternas berättande kartlägga vad 

som driver människor att söka sig till eller anta mellanchefspositioner.  

 

Frågeställning 

     – Vad driver människor att söka sig till eller anta mellanchefspositioner? 
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Metod 

     Undersökningen har utförts enligt en induktiv ansats vilket innebär en öppen frågeställning 

som inte har grund i befintliga teorier till skillnad från en deduktiv ansats (Kvale, 1997). En 

induktiv ansats används då ett forskningsområde inte är särskilt beforskat för att kunna 

generera en teori som senare kan testas deduktivt (Hayes, 2000). Denna undersökning är en 

kvalitativ studie med syfte att undersöka det unika till skillnad från en kvantitativ studie där 

syftet är att dra statistiskt generella slutsatser (Kvale, 1997).      

 

Deltagare/Urval 

     Undersökningen består av tio deltagare, tre kvinnor och sju män, vilka samtliga är chefer 

på mellannivå med arbetsplatser belägna i Karlstad. Fyra av deltagarna arbetade vid 

genomförandet av undersökningen inom offentlig sektor och sex av deltagarna arbetade inom 

privat sektor. Åldersspannet för deltagarna är 30-63 år. Medelåldern för deltagarna i studien är 

46 år. Medelvärdet för totalt antal år som yrkesverksam är för samtliga deltagare 23,2 år samt 

för totalt antal år som chef 13,7 år. Typen av mellanchefspositioner som deltagarna vid 

undersökningen haft är: bankchef, förskolerektor, kontorschef, butikschef, hotelldirektör, 

avdelningschef, rekryteringschef, ekonomichef samt konsultchef.  

     Urvalet i undersökningen bygger på tillfällighetsurval (opportunity sampling) vilket 

innebär att deltagarna har valts utefter tillgänglighet vid utförandet av undersökningen 

(Hayes, 2000). Kravet för deltagande i studien var att befinna sig på en mellanchefsposition, i 

övrigt fanns inga andra krav. 

 

Bortfall 

     Tio av sjutton tillfrågade mellanchefer tackade ja till medverkan i studien och tio intervjuer 

genomfördes samt bearbetades vilket medför att inga bortfall har noterats.  

 

Apparatur 

     Vid inspelningstillfällena så har hälften av intervjuerna spelats in med en mobiltelefon med 

inspelningsmöjlighet och andra hälften med en mikrofon kopplad till en bärbar dator. 

Fördelen med att spela in intervjuer är att man kan lyssna på dem flera gånger samt återge de 

exakta ord som nämnts vilket har gjorts i form av transkription. Nackdelen kan vara att det tar 

lång tid att lyssna till inspelningarna samt att gester och mimik går förlorat om inte 

videokamera används vilket inte har varit fallet vid denna undersökning (Trost, 2005). 
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Etiska principer 

     Innan intervjuerna påbörjats så har deltagarna blivit informerade om att det som sägs under 

intervjuerna behandlas konfidentiellt, vilket innebär att information som kan identifiera en 

enskild undersökningsdeltagare inte kommer att redovisas i studien (Trost, 2005). Deltagarna 

har även blivit upplysta om det informerade samtycket vilket innebär att deltagarna delges om 

syftet med studien samt att deltagandet är frivilligt och att deltagaren när som helst har rätt att 

dra sig ur om den så vill (Kvale, 1997). Information som framkommer vid datainsamlingen 

nyttjas enbart vid framställning av uppsatsen vilket delgivits respondenterna. Man har innan 

intervjugenomförandet frågat om deltagarnas godkännande gällande inspelning av 

intervjuerna, vilket i samtliga fall har accepterats. Undersökningen har följt den etiska 

principen gällande fördelaktighet, vilket innebär att risken för att deltagaren kan ta skada vid 

medverkan i studien ska vara minimal (Kvale, 1997). Detta har beaktats men inte setts som en 

riskfaktor på grund av studiens forskningsfråga, syfte samt utformning. Efter avslutade 

intervjuer så har man frågat deltagarna om allt känns bra, så kallad debriefing (eftersnack) 

(Hayes, 2000).  

      

Metod för datainsamling 

     Datainsamlingen har gjorts genom kvalitativa intervjuer vilka har stor öppenhet samt ger 

möjlighet att gå på djupet inom ett ämne genom öppna- och följdfrågor till skillnad från en 

kvantitativ undersökning som syftar till att mer skrapa på ytan och dra statistiskt generella 

slutsatser utifrån ett större urval respondenter. 

     Intervjuerna för denna undersökning har en låg grad av standardisering vilket i detta fall 

innebär att samma frågor har ställts till respondenterna i en förbestämd ordning med utrymme 

för följdfrågor utifrån respondentens berättande. 

     Den intervju som används i denna undersökning är av modellen semistrukturerad vilket 

innebär att man följer en intervjuguide (bilaga 1) där man ställer samma frågor till samtliga 

respondenter men med öppna svarsalternativ som ger respondenten en möjlighet att svara fritt, 

vilket innebär en låg grad av struktur (Trost, 2005). Den semistrukturerade intervjun 

innehåller frågor med fasta svarsalternativ som lätt kan kategoriseras, samt frågor med helt 

öppna svarsalternativ (Hayes, 2000). I denna undersökning så är de demografiska frågorna 

utformade så att svaren ska kunna kategoriseras men i övriga frågor så är svarsalternativen 

öppna. Intervjuguiden är konstruerad utefter tratteknik (funneling, reverse funneling) vilket 

innebär att man inleder med övergripande frågor för att sedan bli mer specifik och sedan 

omvänt (Hayes, 2000).  
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Genomförande   

     Intervjufrågorna i guiden konstruerades genom att de två undersökningsansvariga 

diskuterade sinsemellan vilka frågor som skulle vara relevanta och passa in utifrån studiens 

forskningsfråga. Man kom då fram till att inledningsvis ha de demografiska frågorna för att få 

en tydlig bild av urvalet där information om till exempel respondenternas position i 

verksamheten samt antal år som chef tydliggörs. Denna information möjliggör en 

övergripande, jämförlig bild av respondenterna. Efterkommande frågor framställdes med 

syftet att möjliggöra en så nyanserad bild som möjligt av respondentens berättelse gällande 

vad som driver människor att söka sig till eller anta mellanchefspositioner. De första 

huvudfrågorna är skapta för att få igång berättandet och efterföljande frågor är mer konkreta, 

så kallad tratteknik. 

     Inför intervjuutförandet så diskuterades möjliga sätt att kontakta respondenter på vilket 

resulterade i inbokning av intervjuerna på så vis att respondenterna tillfrågades om medverkan 

via telefon eller genom besök på respondenternas arbetsplatser. Samtliga intervjuer spelades 

in på respondenternas arbetsplatser i tysta rum. Två personer har enskilt utfört fem intervjuer 

var. Intervjuerna varade mellan 20-40 minuter.  

 

Metod för databearbetning 

     Intervjuerna har transkriberats utefter tal- och skriftspråk med fokus på att återge 

respondenternas berättande där bland annat pauser och tonlägen inte har inkluderats (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Analysmetoden som används i undersökningen är induktiv tematisk analys 

då intresset i studien är av beskrivande karaktär och inte att söka förståelse av ett fenomen 

(Hayes, 2000). Induktiv tematisk analys innebär att man läser igenom intervjuerna noggrant 

och delar in information som uppkommer i intervjuerna, som är relevant för syftet med 

undersökningen, i enheter vilka senare bildar prototeman. Enheterna har skrivits ner på post-it 

lappar vilka sedan har delats in i högar efter innehåll och därigenom bildat prototeman. För 

varje uppkommet prototema så läses texten om igen, prototeman som är genomgående för 

hela materialet har grupperats och får sedan stå som slutliga teman med tillhörande namn 

(Hayes, 2000). Prototeman för samtliga intervjuer finns redovisade i bilaga 2. 
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Reliabilitet/validitet/generaliserbarhet 

     Samtliga respondenter har befunnit sig på mellanchefspositioner vilket i relation till 

frågeställningen stärker validiteten (Kvale, 1997). För att vidare stärka validiteten så har en 

noggrann planering i form av en genomarbetad intervjuguide samt bestämmelser för 

utförandet av intervjuerna gällande etiska principer och intervjuarnas handlande genomförts 

(Kvale, 1997). Att samtliga intervjuer har ljudinspelats, istället för att som intervjuare behöva 

anteckna vad som sägs, har inneburit en för intervjuaren högre koncentration på uppgiften 

samt möjlighet att återge intervjun vilket har stärkt reliabiliteten vid datainsamlingen (Kvale, 

1997). Vid transkription så har allt som respondenterna sagt återgivits vilket stärker 

validiteten (Kvale, 1997). Valet av induktiv tematisk analys som analysmetod stärker, i 

relation till studiens syfte, reliabiliteten (Hayes, 2000). Undersökningen har utförts av två 

personer där analysbearbetning av det totala materialet har genomförts av båda 

undersökningsansvariga vilket innebär inter-bedömar reliabilitet som i sin tur ytterligare 

stärker reliabiliteten (Hayes, 2000). Vad gäller generaliserbarhet för denna studie så är den 

teoretiskt generaliserbar då framkommet resultat kommer att kunna jämföras mot befintliga 

psykologiska teorier (Smith, 2003).  
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Resultat 

     Här följer det resultat som framkommit vid den induktiva tematiska analys som gjorts av 

insamlad data. De fyra teman; Utvecklingen, Makten, Att klättra i karriären och Bekräftelsen 

som resultatet består i uttrycker vart och ett en drivkraft till att söka sig till eller anta 

mellanchefspositionen och beskrivs nedan i flytande text med exemplifierande och styrkande 

citat. 

 

Utvecklingen  

     En drivkraft till att vilja söka sig till eller anta mellanchefspositionen har att göra med en 

strävan efter utveckling på det personliga planet. Flera av respondenterna berättar om hur de 

söker just denna utveckling genom den eller de utmaningar det innebär att befinna sig på 

positionen. Utmaningarna definieras bland annat genom det ansvarstagande som tjänsten 

omfattar. 

 

”Sen är det också tycker jag en personlig utmaning för mig, det är att ta 

ansvar och ha ansvaret för någonting och ta beslut i olika frågor. Det är väl 

egentligen det som driver mig till att vilja vara chef.” 

 

 

Andra beskriver att utmaningen ligger i att ha ett extraordinärt jobb som kan innebära att man 

ska klara av saker under press. 

 

”å de e ju utmaningen liksom att kunna fixa nånting liksom asså me press på 

sig åå aa men jag gillar ju att man inte, jag kan ju inte bara ha ett vanligt, 

eller ett vanligt jobb ska jag inte säga, men de måste finnas en utmaning” 

 

 

Utöver utmaning så kan personlig utveckling nås genom att man genom mellanchefskapet får 

möjlighet att lära känna nya människor och lära sig nya saker. 

 

”jag tror att det ligger en önskan om att just utveckla sig själv också, att lära 

känna sig själv ytterligare äää det kan man göra på många sätt, men ett sätt e 

ju att pröva sig själv i en ny roll, möta andra människor i den rollen å också 
få möjlighet att få fortbildning och öka erfarenheterna runt yrkeslivet på olika 

områden så” 
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Vissa säger även rakt ut att det är en utveckling de strävar efter. 

 

”Och sen så när den här tjänsten kom ut så såg jag en möjlighet att försöka 

utveckla mig, in real life så att säga, väldigt aktivt.” 

 

 

En annan del i den personliga utveckling som eftersträvas kommer genom att flera 

respondenter identifierar sig, om än på ett omedvetet plan, med förebilder som finns eller har 

funnits i deras omgivning vid olika skeenden i deras liv. 

 

Makten 

     Flera respondenter pratar om hur att ha makt är en drivkraft till att vilja söka sig till eller 

anta mellanchefspositionen. Med makten så kommer möjligheten att kunna påverka både 

organisation och personal, anställda lyssnar på vad som sägs och överordnade tar åsikter i 

beaktning. Viljan att ha den makten, att bestämma, är något som flera respondenter anger som 

anledning till att söka sig till eller anta positionen i fråga. 

 

”Eh, därför att jag trivs i den rollen med att vara ansvarig, jag trivs i den 

rollen att fatta beslut och jag trivs i den rollen med att kunna vara med och 

påverka en verksamhet” 
 

”känner ju att jag vill påverka å kunna förändra å styra å ställa å jobba 

självständigt å så, å de utrymmet får man ju i en chefsroll” 

 

”Utvecklingsarbetet att fått vara med och påverka, och det var ju det som 

gjorde att jag sökte en chefstjänst.” 

 
 
Vidare beskriver flera respondenter hur inte bara deras egen drivkraft till att söka sig till eller 

anta positionen har att göra med makt utan att de även tror att andra drivs av samma sak. En 

av respondenterna beskriver vad denne tror driver andra på följande sätt: 

 

 

”Viljan att påverka, vara med och utveckla, man kan väl kalla det makt eller 

vad man vill” 

 

 

En annan deltagare beskriver samma sak såhär: 

 

”att man vill bli chef, e ju tror jag ytterst att man vill påverka. Att att som chef 

så har man påverkansmöjlighet som är väldigt stor å väldigt tydlig, å de 
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betyder nånting vad man säger å va man tycker, å va man gör, å å de e makt, 

de ska man vara medveten om att å man är den maktmänniskan när man är 

chef” 

 

 
Utöver att ha makt att påverka den organisation man är verksam inom så följer även en större 

möjlighet, då några respondenter jämför med en position på lägre nivå, att påverka sin egen 

arbetssituation. 

 

”man tänker att man vill ha inflytande, lite mera makt, befogenhet att påverka 

i kraftigare utsträckning än vad man kan göra kanske som medarbetare”  

 

”utan som jag försökt säga, jag tycker det e intressant å va chef därför att då 

betyder det nått vad jag säger, jag kan påverka, å de e viktigt för mig att jag 

vill kunna påverka, asså både min egen arbetssituation och omgivningen” 

 

 

Att klättra i karriären  

     Flera respondenter ser mellanchefspositionen som ett steg i karriären, en fas man måste gå 

igenom för att ta sig mot högre höjder i yrkesvärlden. Det här kan innebära att man tar steget 

från att vara arbetare till att vara mellanchef eller att ta klivet mot en högre mellanchefs- eller 

chefsposition. 

 

”Oavsett vilket företag du är i någonstans på något sätt så är ju det här 

mellanchefsledet en språngbräda mellan att ha varit medarbetare till 

någonstans om man vill vandra vidare och göra karriär.” 

 

 

Strävan uppåt, att klättra på karriärstegen är något som flera av dem beskriver som en 

drivkraft att söka sig till eller anta positionen.  

 

”för andra personer att söka sig till ett mellanchefsjobb, de e väl självklart ett 

kliv i karriären om man har jobbat i nån funktion eller i nån stab eller vad 

man än har gjort, så e de väl ofta första chefssteget om man känner att man 

vill va chef” 

 

 

Andra beskriver att mellanchefspositionen inte tilltalar dem alls utan enda anledningen till att 

söka sig till eller anta positionen är för att kunna nå steget efter. 

 

”aa det är ju en sån där samvetsfråga, hur ärlig man e me sig själv, jag e nog 

lite sådär karriärsugen helt enkelt, de e nog inte mellanchefsjobbet sådära 

som jag inte så sugen på, utan det e nog steget efter sen isåfall”  
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”jag tror inte att det e nån som drivs till en mellanchefsposition. jag tror de e 

många som ser de som ett steg i karriären”  

 

 

Några respondenter pratar även om hur det är en nyttig läroposition inför att senare, när de går 

vidare i karriären, ha kunskapen om hur man styr över andra samt hur en högre position ofta 

innebär större befogenheter och ersättning. 

 

 

Bekräftelsen 

     Att bli omtyckt, att få bekräftelse från folk i sin omgivning för att man har lyckats 

åstadkomma något beskrivs som en drivkraft. Några av respondenterna pratar om det konkret 

medan andra berättar om saker som tyder på en omedveten önskan om att bli bekräftad. 

 

”men vad som drev mig att tacka ja liksom till första chefskapet de va väl 

också nånstans smickrande sådär att nån tyckte man va bra, ja har ju aldrig, 

jag har ju aldrig, jag har ju egentligen inte sökt nått chefsjobb sådära å fått 

utan jag har ju jobbat på ställen å fått frågan om att bli chef sen då.” 

 

 

Att sträva efter en högre lön vilket en mellanchefs- eller chefsposition ofta innebär jämfört 

med en arbetares för att kunna investera i statusobjekt har till exempel tolkats som en 

omedveten önskan efter att få social bekräftelse. 

 

”jag vill gärna kunna köpa den dära bilen som jag skulle vilja ha, å ha den, 

bo där jag ser att andra kan bo och sådära, å kunna göra de utan att jag ska 

behöva vända på varje krona för jag vill också ha annat jag vill liksom kunna 

åka ut och resa å allt det hära å då krävs det ju en viss inkomst för att göra 

de”  

 

 

Utöver en hög lön så kan även strävan efter statusen i att inneha en titel som medför 

omgivningens beundran vara en drivkraft enligt några av respondenterna. 

 

”en titel å en bra lön vettu, det e ju det som driver en”  
 

”å många som, dom ville verkligen va chef för det va jätteviktigt å ha de på 

sitt visitkort”  
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Diskussion 

Utvecklingen 

     En drivkraft till att söka sig till eller anta mellanchefspositionen har att göra med en 

strävan efter utveckling på det personliga planet. Flera av respondenterna beskriver hur de 

söker denna utveckling genom den eller de utmaningar som positionen innebär vari bland 

annat ansvarstagande ges som exempel. Utöver strävan mot personlig utveckling i form av 

utmaning så kan den personliga utvecklingen även uppnås genom nya bekantskaper och 

lärdomar. 

     Flera forskare har bidragit till forskningen med undersökningar och teorier kring 

motivation och utveckling. En av de mer kända är Abraham Maslow, vars behovstrappa 

handlar om mänskliga behov och om hur dessa ständigt konkurrerar med varandra. Ett behov 

är vid en tidpunkt starkare än de andra och driver människan mot att tillfredställa det behovet 

vilket resulterar i motiverat beteende. Behovstrappan omfattar fem steg med behov som vart 

och ett måste uppfyllas för att nå det högsta steget som avser viljan att uppnå sin fulla 

potential, självförverkligandet (Bruzelius & Skärvad, 2004).  

     En annan man som intresserat sig för drivkrafter är Edgar H. Schein som var upphovsman 

till en teori vid namn: ”Människor och motivationskällor” som handlar om människors 

drivkrafter i vilken han bland annat benämnt en kategori som ”den självförverkligande 

människan”. Denna kategori handlar om att människor drivs av prestationen att självständigt 

och lyckosamt utföra ett bra arbete (Bruzelius & Skärvad, 2004). Denna teori bedöms kunna 

kopplas till vad flera respondenter i denna studie talat om gällande drivkraften att söka sig till 

eller anta mellanchefspositionen på grund av utmaningen och strävan efter personlig 

utveckling. 

     Vidare har David McClelland som är skapare av prestationsteorin, vilken handlar om att 

alla människor har tre grundbehov vari ett av dem är prestationsbehovet, bidragit till 

forskningen. McClelland fann vid skapandet av teorin att de med ett stort prestationsbehov 

motiverades genom tillfredsställelsen av att klara en uppgift snarare än av en yttre belöning. 

Dessa personer tenderade också att välja uppgifter som utmanade deras förmåga (Ahl, 2004) 

vilket kan kopplas till det resultat som framkommit för temat utvecklingen.  

     En annan teori som behandlar samma ämne vilken också baserar sig på tre grundläggande 

psykologiska behov är den humanistiska ”Self determination theory” eller själv-beslutsamhets 

teorin av Edward Deci och Richard Ryan som innefattar kompetens, självstyre och 

besläktande, vilka när de är tillfredsställda gör att vi känner oss nöjda med tillvaron. 
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Motivation till kompetens beskrivs fritt översatt som ”ett mänskligt behov att bemästra 

utmaningar och finslipa färdigheter” (Passer, Smith, Holt, Bremner, Sutherland och Vliek, 

2009, s.478), vidare berättas om att detta i sin renaste form är en inre motivation som härleder 

till ett undersökande och utvecklande beteende. 

     Passer med flera (2009) tar även upp prestationsmotivation vilket fritt översatt innebär ”en 

positiv önskan att klara av utmaningar och uppnå resultat högre än standard för vad som är 

bra” (s.496). Detta utvecklas senare i vad som kallas Achievement Goal Theory, vilket syftar 

till synen på vad det innebär att lyckas med en prestation. Detta delas i sin tur upp genom en 

inriktning för personlig utveckling, en inriktning för jagets önskan att vara bättre än andra 

samt en klimat inriktning som belönar det ena eller det andra beteendet. Det är dock främst en 

koppling från resultatet till den del av teorin som berör personlig utveckling som har gjorts 

här. 

     Avslutningsvis för temat utvecklingen så beskriver Franzén (2004) att chefer berättar om 

vad som kan motivera andra till chefskapet med ord som till exempel: utmaning, egen 

utveckling samt genom att vilja utveckla andra vilket också bedöms vara relevant här då flera 

av respondenterna pratat om just detta. 

 

Makten 

     Flera av respondenterna talar om att ha makt som en drivkraft till att söka sig till eller anta 

en mellanchefsposition. Med makten så tillkommer möjligheten att kunna påverka både 

organisation samt sin egen arbetssituation. Viljan att ha den makten, att bestämma, är något 

som flera respondenter anger som anledning att söka sig till eller anta mellanchefspositionen. 

     Den amerikanske psykologen och psykiatern Steven Reiss genomförde med medarbetare 

en undersökning på 6000 personer med hjälp av frågeformulär där syftet med frågorna var att 

finna svar på vad som motiverar mänskligt beteende. Av resultatet fick man fram 16 

grundläggande basbehov som enligt honom motiverar till i stort sett allt mänskligt beteende. 

Ett av dessa mänskliga behov som Reiss och hans medarbetare kom fram till var: makt, att 

påverka och skapa (Karlsson, 2007). 

     Även David McClelland, som benämns i diskussionsdelen av temat utvecklingen, 

beskriver i sin prestationsteori ett av tre mänskliga behov i form av maktbehovet. Människor 

med starkt behov av makt vill kunna påverka andra och känna kontroll och strävar därigenom 

mot situationer som ger status och prestige. Dessa människor återfinns till exempel som högre 

chefer för företag (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005). Samtliga respondenter i 

undersökningen är chefer på mellannivå och flera kan gå in under ovanstående beskrivning, 
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dock tar inte alla upp en strävan efter att ha makt för att kunna påverka utan för att få ha 

kontroll på sin egen arbetssituation.  

     Vad gäller självstyre som Deci och Ryan diskuterar genom Passer med flera (2009) som 

nämns ovan så handlar det om en strävan efter att själv få styra över saker i det egna livet 

snarare än att styras av andra yttre krafter vilket överrensstämmer med här framkommet 

resultat. Även Augner (2009) beskriver att ha makt och ansvar över det egna arbetsutförandet, 

som en viktig motivationsfaktor i fråga om känsla av meningsfullhet i arbetet. 

 

Att klättra i karriären 

     Flera av respondenterna ser mellanchefspositionen som ett steg i karriären, en fas man 

måste gå igenom för att nå högre höjder i yrkesvärlden. Att klättra i karriären är något som de 

beskriver som en drivkraft att söka sig till eller anta mellanchefspositionen. 

     Vetenskapliga teorier rörande detta tema har inte stötts på men dock skriver Franzén 

(2004) att för många mellanchefer så är detta chefskap slutmålet i karriärklättrandet och inte 

bara en övergångsperiod på väg mot större uppgifter och att detta talar för en möjlighet att 

göra uppdraget till ett utvecklande arbete. För en del mellanchefer så ser man dock på detta 

chefskap som ett steg i karriären vilket de respondenter som har deltagit i denna undersökning 

och diskuterat ämnet har tagit upp. 

 

Bekräftelsen 

     Att bli omtyckt och få bekräftelse från sin omgivning för att man har lyckats åstadkomma 

något beskrivs direkt eller indirekt av flera respondenter som en drivkraft att söka sig till eller 

anta en mellanchefsposition. Att sträva mot en högre lön och därigenom kunna investera i 

statusobjekt har tolkats som en omedveten önskan om att få social bekräftelse. Yrkestiteln 

som statussymbol har också tolkats som ett sätt att få social bekräftelse från sin omgivning 

och därigenom som drivkraft för att söka sig till eller anta en mellanchefsposition. 

     Vad gäller psykologiska teorier kring bekräftelse så kan återknytning till Maslows 

behovstrappa, som beskrivits tidigare under diskussionsdelen för temat utvecklingen, göras då 

denna även kan kopplas till bekräftelsetemat. I detta fall gäller det vad Maslow benämnde 

som uppskattnings- och statusbehovet i trappan eller pyramiden som den även beskrivs som. 

Detta är steget under självförverkligandet och handlar om önskan att respekteras av andra och 

därigenom öka sin status och rykte (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

     För att ytterligare återknyta till tidigare nämnda teorier så är Steven Reiss teori om de 16 

basbehoven, som nämns i diskussionen rörande makttemat, aktuell även här. Förutom det 



 

  21 

nämnda behovet om makt så finns det bland annat ett behov av acceptans gällande att vara 

uppskattad och accepterad av sin omgivning förklarat som något som motiverar mänskligt 

beteende. Ett annat basbehov som Reiss tar upp är behovet av status och att därmed värderas 

positivt av sin omgivning (Karlsson, 2007) vilket även det är relevant då flera respondenter 

pratat om detta. 

     En annan aspekt av att söka bekräftelse tar Myers (2008) upp då han berättar att Mark 

Leary anser att bibehålla eller förbättra självkänslan kan vara en stark drivkraft. Han nämner 

även att det gjorts studier som visar att ett socialt avvisande påverkar vår självkänsla negativt, 

gör att vi mår dåligt och därigenom att vi söker en social bekräftelse i syfte att må bra. Vidare 

pratar han om att det är relationer som gör att vi överlever och frodas och att ett socialt 

avvisande kan ses som ett hot mot detta som vi avvärjer genom att söka bekräftelse. 

     Vidare berättar Myers (2008) om hur en tro att man blir lyckligare om man har mer pengar 

och ägodelar är vanlig framförallt i västvärlden. Han hänvisar även till det Juliet Schor kallar 

”cycle of work and spend” vilket innebär att jobba mer för att kunna köpa mer. Även detta 

kan kopplas till resultatet i temat bekräftelsen då önskan om bilar och hus tas upp bland 

respondenterna. 

 

 Metoddiskussion samt begränsningar 

     Intervjuerna för denna studie har en låg grad av standardisering, dels då frågorna till 

respondenterna inte varit exakt de samma eftersom vissa följdfrågor ställts utefter bedömd 

lämplighet i syfte att få ett mer nyanserat berättandet, och dels på det sätt att 

intervjusituationen inte varit densamma för samtliga respondenter då två personer har utfört 

hälften av intervjuerna var, enskilt och på olika platser. Det här kan ha haft en inverkan på 

insamlad data och därigenom reliabiliteten för studien, dock skriver Trost (2005) att 

kvalitativa studier utmärks av låg grad av standardisering och därigenom anses inte detta vara 

en svaghet. Intervjuerna för denna studie har även en låg grad av struktur då flertalet frågor i 

intervjuguiden är öppna vilket leder till att respondenterna därigenom kunnat svara fritt vilket 

även har varit syftet för att kunna få ett öppet berättande. Den låga graden av struktur anses av 

undersökningsansvariga ha stärkt studiens reliabilitet, då syftet med intervjufrågorna varit att 

få djupgående och nyanserade svar. Förutom den del av insamlad data som framkommit av de 

intervjufrågor som syftat till att få igång ett berättande hos respondenterna så har större del av 

framkommet material legat till grund för att kunna besvara studiens forskningsfråga vilket 

medför att intervjufrågorna varit valida för undersökningen, man har genom dem kunnat mäta 

vad man avsåg att mäta. Huruvida faktorer som tonfall, kroppsspråk och probing genom 
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intervjuareffekten påverkat deltagarna och studiens reliabilitet är svårt att uttala sig om, dock 

anses det ha spelat roll men graden av detta kan bara spekuleras kring. Transkribering har vid 

denna undersökning utförts med syfte att återge respondentens berättande, skriftspråk med 

inslag av talspråk har använts, dock i olika hög grad mellan intervjuerna. Detta har dock inte 

ansetts påverka validiteten negativt då betydelsen av berättandet har varit i fokus vilket inte 

påverkats av detta. En fördel av att två personer utfört denna undersökning är att analysarbetet 

genomförts av båda parter vilket resulterat i såkallad, inter-bedömar reliabilitet (Hayes, 2000). 

Arbetet med studien har anpassats till angiven tid vilket har resulterat i att en adekvat 

pilotstudie beklagligt nog har uteblivit, dock så har en noggrann genomarbetning av 

intervjuguide med dess frågor genomförts samt en testintervju av och med 

undersökningsansvariga. På grund av uppsatsförfattarnas ställning som studenter och 

respondenternas befattning som mellanchefer så har en asymmetrisk intervjusituation infunnit 

sig vilket innebär ett ojämnt förhållande mellan intervjuperson och respondent (Hayes, 2000). 

Detta kan eventuellt sänka validiteten, dock anses inte detta vara fallet i denna studie. En 

annan sak som kan ha påverkat validiteten är huruvida respondenterna har besvarat frågorna 

ärligt eller ej, detta kan dock enbart spekuleras kring.    

 

Slutsats 

     Den slutsats som dras av framkommet resultat är att människor som söker sig till eller 

antar mellanchefspositioner drivs till detta av en strävan efter personlig utveckling, att ha 

makt, att klättra i karriären samt att få social bekräftelse. 

 

Förslag till vidare forskning 

     Fortsatta studier inom detta område är önskvärda då frågan om vad som driver människor 

att söka sig till eller anta en chefsposition på mellannivå är intressant att forska vidare på. 

Utöver området för denna studie så kan det vara spännande att undersöka personligheten hos 

dem som söker sig till eller antar mellanchefspositioner. Skiljer sig drivkrafterna för att söka 

sig till eller anta en mellanchefsposition mellan könen? Ser drivkrafterna annorlunda ut 

beroende på om man söker sig till eller antar en viss kategori av mellanchefsposition, eller en 

mellanchefsposition inom privat- eller offentlig sektor? Är drivkrafterna att söka sig till eller 

anta mellanchefspositioner annorlunda mellan olika kulturer? Detta är frågor som är 

betydelsefulla att besvara för att vidare kartlägga vad som driver människor att söka sig till 

eller anta mellanchefspositioner. 
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     Exempel på hur framkommet resultat skulle kunna tillämpas är bland annat för 

organisationsledningar att göra mellanchefspositionerna mer attraktiva och stimulerande 

genom att erbjuda det som driver människor att söka sig till dem, exempelvis 

utbildningskurser och nya utmaningar som kan bidra till personlig utveckling, ge ett ökat 

inflytande över delar i organisationen, löften om avancemang eller något så enkelt som en ny 

och mer attraktiv titel. 
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Intervjuguide      (Bilaga 1) 
(vad driver människor att söka sig till eller anta mellanchefspositioner?)     

 
(Inledning av intervjun: Etiska aspekter, presentation) 
 
Bakgrundsfrågor: 
 

• Ålder? 
• Position i verksamheten? 
• Antal år som yrkesverksam? 
• Antal år som chef? 

 
Huvudfrågor: 
 

• Berätta lite kort om ditt arbete? 
o Vad är typiska utmaningar i din tjänst? 

 
 

• Hur såg dina förväntningar ut på din nuvarande tjänst, inför att du sökte 
eller antog den? 

o Vilka utmaningar såg du då? 
 
 

• Berätta om hur du tagit dig hit till din nuvarande yrkesposition? 
o Har du haft några givna förebilder under denna process? 
o Hur ska en bra chef vara tycker du? 
o Vad gjorde att du sökte eller antog din position? 

 
 

• Vad tror du driver andra att söka motsvarande position som du har? 
o Hur upplever du dig i förhållande till detta? 

 
 

• Rent hypotetiskt: Om du skulle söka dig ett nytt jobb, vilken typ av jobb 
skulle det då vara? 

o Vad är ditt drömjobb? 
 

• Något att tillägga? 
 
(Stoppa inspelningen)  
Avslutning 
Debriefing, allt ok?  TACK!  
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Prototeman      (Bilaga 2) 

 

Att kunna påverka verksamheten 

 

Att ha kontroll på sin livs- och arbetssituation 

 

Att ha makt 

 

Personlig utveckling 

 

Personlig utmaning 

 

Lön 

 

Att ha ansvar 

 

Sträva uppåt i karriären 

 

Att ta hand om människor 

 

Att identifiera sig med förebilden 

 

Viljan att bestämma 

 

Att få social bekräftelse 

 

Titeln och dess status 

 

 


