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1. INLEDNING 
Traditionellt har ledare ofta setts som ensamma hjältar starka nog att på egen hand 
kämpa mot och övervinna de problem de möter (Bolman & Deal, 2010). Idag 
verkar ett något annorlunda synsätt vara på väg att växa fram. Det är inte svårt att 
hitta exempel på påståendet att chefer och ledare faktisk kan behöva stöd i sitt 
arbete. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) hade som sin huvudfråga 
år 2012 att bli bättre på att ”leverera stöd och nytta till cheferna” (“Saco satsar på 
cheferna, 2012). I en debattartikel kring de viktigaste stegen mot framtidens HR-
organisation i tidningen Personal & Ledarskap skriver författarna följande: ”Att 
gilla och respektera chefer, och förstå att de har ett viktigt men komplext arbete 
och att de faktiskt behöver stöd, blir viktigare än någonsin.” (Dalsvall & 
Lindström, 2013, s. 20). Även från forskarhåll diskuteras det om synen på chefers 
arbete håller på att förändras. Ellström och Kock (2009) menar att arbetslivet är 
under förändring och att nya krav ställs på dagens ledare och chefer. Cheferna har 
gått ifrån att i hög grad vara ledningens marionetter i hierarkiska organisationer till 
att få mer självständigt ansvar för att uppnå mål i team- och processorganiserade 
organisationer (Ellström & Kock, 2009). 
 
Om det nu är så att det ställs nya krav på chefer och att synen på deras arbete har 
förändrats samtidigt som det börjar anses mer accepterat att chefer behöver stöd, 
vad är då chefsstöd egentligen? Vilka stöd är viktiga? Hur ser företag och 
organisationer på bästa sätt till att cheferna får det stöd de behöver? Den gode 
akademikern kanske vänder sig till forskningen för att söka vägledning i dessa 
frågor. Problemet är att forskningen erbjuder tusen och inget svar på dessa frågor. 
Det finns spaltmetrar skrivet om ledarutveckling, socialt stöd, informations-
stödsystem, stöd för specifika situationer, coachning och så vidare. Däremot går det 
inte att finna en enda forskare som har försökt ta ett helhetsgrepp på fenomenet 
chefsstöd. Det finns ingen övergripande definition och inga försök till 
kategoriseringar av och jämförelser inom området (mer om vår litteraturgenomgång 
nedan). 
 
Vi ser detta som en brist, en stor lucka inom det annars relativt välutforskade 
ledarskapsområdet. Att försöka fylla denna lucka inom ramen för en C-uppsats är 
knappast realistiskt men däremot ser vi det som att vi har en unik möjlighet att ta 
ett första litet steg i utforskandet av chefsstöd som fenomen. Problemet skulle 
kunna angripas på en mängd olika sätt. För oss känns det naturligt att börja från 
början, hos själva subjekten, och faktiskt prata med cheferna. Även om vi kanske 
inte ser dem som hjältar längre så tror vi ändå att de vet bäst själva vilket stöd de 
behöver.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att öka förståelsen för linje- och mellanchefers eventuella behov av 
stöd i det dagliga arbetet samt hur det behovet kan tillgodoses. Detta med 
utgångspunkt i chefers perspektiv på och uppfattningar om fenomenet chefsstöd. 
 
Utifrån ovan nämnda syfte har tre frågeställningar formulerats för att enklare kunna 
svara mot detta.  
 
(1) Vilket stöd anses chefer behöva? 
(2) Varför behövs just det stödet? 
(3) Varifrån bör stödet komma? 

1.2 Disposition 
För att få en lättöverskådlig bild över studiens upplägg och för fortsatt läsning 
presenteras en dispositionskarta. Värt att lägga märke till är placeringen av avsnittet 
”forskning med anknytning till resultatet” som presenteras efter resultatet. Detta 
teoriavsnitt ligger efter resultatet för att få en naturlig följd för läsaren genom 
studien och för att läsaren inte ska gå händelserna i förväg.  

 
 
Figur 1. Dispositionskarta över studien. 
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2. TEORETISKA BEGREPP OCH PERSPEKTIV 
I denna del ges först ett stycke som förklarar de teoretiska och forskningsmässiga 
begränsningarna inom området chefsstöd. Därefter redovisas en övergripande 
teoretisk förankrad bild av chef- och ledarskap, vad det innebär att arbeta som chef 
idag samt ett organisationsperspektiv på ledarskap. Tanken är att denna 
beskrivning ska kunna ligga till grund för en bättre förståelse för chefers eventuella 
behov av stöd.  

2.1 Chefsstöd som forskningsområde 
I denna uppsats gör vi en poäng av att vi tycker att det fattas något inom 
forskningen kring chefsstöd samtidigt som det finns väldigt mycket skrivet. Vår 
utgångspunkt är att de som är ansvariga för att arbeta med och planera chefsstödet 
ute i organisationer skulle kunna vinna på att ta del av forskning som på ett 
övergripande plan reder ut hur chefsstöd kan förstås. Vad är chefsstöd och vad är 
inte chefsstöd? Vad behöver cheferna och när? Vad påverkar chefernas stödbehov? 
Är det viktigt att stötta cheferna? Hur dessa frågor besvaras tror vi ger 
konsekvenser för hur chefsstödet organiseras och hur resurser fördelas i 
organisationer.  
 
Det råder som sagt ingen egentlig brist på forskning inom området. 
Ledarskapsområdet är på många sätt välutforskat (Yukl, 2012). För oss låg det nära 
till hands att tänka att till exempel chefs- och ledarutveckling skulle kunna ses som 
ett stöd för chefer. Bratton & Gold (2012) beskriver att chefs- och ledarutveckling 
kan ses som planerade processer som ska hjälpa chefer och ledare att bli mer 
effektiva. Det kan även handla om mer informella lärandeprocesser genom vilka 
chefer och ledare tillvaratar möjligheter, menar författarna. Vår grundtanke var att 
chefsstöd ändå måste kunna vara mer än utveckling. Då vi sökte akademisk 
litteratur inom området stötte vi bland annat på artiklar som behandlade forskning 
om olika sorters tekniska system som ska hjälpa chefer att fatta beslut. Clark, Jones 
och Armstrong (2007) kallar det för Management Support Systems som de menar 
syftar till att stödja chefer i agerande och beslutsfattande genom att till exempel 
övervaka verksamheten, sortera information eller mäta prestationer. Ytterligare 
forskning behandlade vikten av socialt stöd för chefer. Till exempel visade Lindorff 
(2000) att upplevt socialt stöd kan minska chefers stress. Det finns även forskning 
om så kallat leader self-talk som enligt Rogelberg, Justice, Braddy, Shanock, 
Baran, Beck, Long, Andrew, Altman och Fleenor (2012) handlar om hur ledare kan 
motivera sig själva genom inre dialog. Möjligen kan även det ses som en form av 
chefsstöd. 
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Ovanstående exempel utgör bara ett axplock av den forskning vi stötte på vid vår 
inledande litteratursökning. Vi fann även forskning och teorier som behandlade till 
exempel coachning av chefer, nätverkande, HR-stöd och annat som definitivt skulle 
kunna ses som chefsstöd. Problemet, som vi såg det, var just att ingen forskare 
verkade ha angripit och diskuterat alla dessa i relation till varandra. Vi undrade om 
det inte går att säga något mer generellt om chefsstöd. Om jag sitter i en ledande 
position i en organisation med ett antal chefer och ska prioritera resurser för att 
stödja dessa, hur ska jag tänka då? Vi tror inte att det går att ge ett direkt svar på 
den frågan men vi anser ändå att det finns ett värde i att öka förståelsen för 
fenomenet på ett mer generellt plan. Vår förförståelse säger oss även att vi för att 
kunna förstå chefsstöd måste ha en viss förståelse för fenomenets subjekt och 
kontexten som omger dem. För att ge läsaren en bild av vår akademiska 
utgångspunkt ges därför inledningsvis en översiktlig bild av ledarskap, vad chefer 
gör samt några perspektiv på organisationskontexten. 

2.2 Ledarskap och chefskap 
Ledarskap är ett mångtydigt begrepp som kan ha olika innebörder (Yukl, 2012). 
Synen på ledarskap har också förändrats genom historien, liksom fokuset för 
forskningen inom området. Mycket av den omfattande forskningen kring ledarskap 
har handlat om effektivitet. Forskningen har genomförts med en mängd olika 
ansatser och det finns många vetenskapliga definitioner av ledarskap som begrepp. 
Det de flesta definitioner har gemensamt är att ledarskap ses som någon form av 
påverkansprocess. Yukl (2012) presenterar följande definition av ledarskap och det 
är också den definitionen som ligger till grund för vad som avses med ledarskap i 
denna uppsats: 
  

Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens om 
vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är också den process 
som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot delade mål. (s.11) 

  
Vidare menar Yukl (2012) att det till viss del går att skilja mellan begreppen 
ledarskap och chefskap. De flesta är överens om att det går att vara chef utan att 
vara ledare och vice versa men det är svårt att exakt förklara vad som skiljer de 
båda begreppen åt. Klart är dock att begreppen, till större eller mindre del, över-
lappar varandra. Yukl (2012) menar att även om det inte är meningsfullt att skilja 
på begreppen definitionsmässigt så går det ändå att göra en grov uppdelning. Med 
chefskap menas mer byråkratiska processer som relaterar till styrning, ordning och 
reda, kontroll och budgetar. Ledarskap ses istället som mer engagerande processer 
som motiverar och driver förändringar hos människor. Chef är en yrkestitel i vilken 
ledarskap kan ses som en ingående del men det finns chefer som inte har någon att 
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leda. Chefs- och ledarskap kan även ses som två olika roller i chefsjobbet. Enligt 
Yukl (2012) handlar ledarskap i organisationer om att hantera och förstå båda dessa 
roller samt att hitta en bra balans mellan dem. 
  
Ellström, Fogelberg Eriksson och Kock (2009) menar att de senaste årens 
förändringar i arbetslivet har medfört att ledare i organisationer till viss del har fått 
förändrade roller. Chefer längre ner i organisationer har fått en mer central position 
och det ställs större krav på att de har en helhetssyn, kan driva förändrings-
processer, kan hantera information samt samarbeta med andra och söka nya 
erfarenheter. Chefsarbete beskrivs idag mer som att hantera och leda processer än 
att ha en kontrollfunktion. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av vad 
chefsarbete kan innebära. 

2.3 Vad gör chefer? 
En chefs arbetsuppgifter skiljer sig givetvis beroende på exempelvis bransch, 
ansvarsområden, situationen i organisationen men överlag går det urskilja hur den 
”moderna” chefen arbetar. Arbetet präglas av en rad olika uppgifter som går att 
koppla till både chefsrollen och ledarrollen. Yukl (2012, s. 36) presenterar specifika 
arbetsuppgifter och ansvarområden för chefer. Ledning, som syftar till planera och 
sätta mål för verksamheten. Planering och organisering, där arbetsfördelning och 
mål ska bli till verklighet. Beslutsfattande, kunna fatta beslut för verksamheten. 
Omvärldsövervakning, övervakning av externa och interna faktorer som påverkar 
organisationen och arbetet. Kontroll och administration, ha koll på produktivitet, 
produktkvalité men även planera scheman och utföra andra administrativa uppgifter 
kopplat till rutiner, dokument och register. Representation, kontaktperson för 
organisationen genom att kommunicera med externa och interna parter. 
Samordning, vara en kommunikationsväg inom aktuell avdelning men även ut till 
andra delar av organisationen. Rådgivning, kunna vara en person som underställda, 
kollegor eller övrig personal kan vända sig till för hjälp. 
 
Chefer kan enligt Yukl (2012) befinna sig på olika ledningsnivåer. Dessa lednings-
nivåer genomsyras av att chefer högre upp i organisationen ägnar sig åt mer 
långsiktiga uppgifter och mindre operativa arbetsuppgifter. Chefer längre ner i 
organisationen ägnar sig mer åt kortsiktiga mål och mer operativt arbete. Dessa 
chefer lägre ner har även mer olika typer av arbetsuppgifter och ägnar därmed 
mindre tid på varje typ av uppgift än chefer högre upp (Yukl, 2012). 
Hasselhorn (2009) beskriver chefers dilemman i dagens arbetsliv som bland annat 
att balansera det operativa arbetet med det långsiktigt, strategiskt arbetet. Där det 
operativa arbetet kräver mest tid och lämnar inte så mycket tid över åt strategiskt 
arbete. Det har enligt Hasselhorn (2009) sin grund i att det dagliga arbetet präglas 



 6 

av en oförutsägbarhet. Bratton och Gold (2012) visar på samma sak i studier gjorda 
på små och medelstora företag. Enligt Yukl (2012) har chefer på lägre nivå mindre 
tid åt strategiskt arbete och mer operativa arbetsuppgifter än chefer högre upp i 
organisationen. Ett annat dilemma Hasselhorn (2009) anser chefer har, är de roller 
en chef växlar mellan. En chef ska agera organisationens representant neråt mot 
sina underställda men också de underställdas representant längre upp i 
organisationen. Dilemmat kommer ganska naturligt med den position en chef har i 
hierarkin som råder. Enligt Hasselhorn (2009) finns det också ett dilemma för 
chefer mellan att inta chefsrollen kontra att inta ledarrollen. Chefer ska vara ledare 
genom att coacha, motivera och inspirera sina underställda samtidigt som de ska 
bestämma och agera chef när det väl behövs.  

2.4 Organisationsperspektiv 
Bolman och Deal (2010) menar att organisationer är mångtydiga och komplexa och 
att det därför är svårt att förstå sig på dem. Komplexiteteten gör att det kan vara 
frustrerande och förvirrande att försöka leda organisationer. Chefer möter ofta 
svåra situationer och problem utan att ha tydliga fakta att ta ställning till. En av de 
största utmaningarna för chefer är att försöka hantera och bringa ordning i den 
omgivande komplexiteteten. Enligt Bolman och Deal (2010) förlitar sig människor 
på mentala modeller för att analysera sin omgivning. Problemet är att dessa 
modeller påverkas av människors värderingar och förväntningar och därför ofta ger 
en förvrängd bild av verkligheten. Människor ser ofta det de förväntar sig att se och 
det gör att till exempel chefer riskerar att fatta felaktiga beslut på grund av att de 
gjort en felaktig bedömning av sin omgivning. För att kunna agera med större 
precision och fatta bättre beslut måste chefer få verktyg för att kunna göra djupare 
och mer precisa analyser av de situationer och problem som de möter i 
organisationerna där de verkar. 
 
Bolman och Deal (2010) presenterar fyra olika perspektiv för att förstå 
organisationer och menar att chefer och företagsledare kan ha mycket att vinna på 
att sätta sig in i och använda sig av dessa i sin vardag. Författarna menar att en och 
samma situation kan förstås och tolkas på olika sätt beroende på från vilket 
perspektiv den betraktas och att en förmåga att använda flera perspektiv ökar 
betraktarens chanser att skapa sig en mer korrekt bild av situationen. 
 
Det första av de fyra perspektiven har Bolman och Deal (2010) valt att kalla för det 
strukturella perspektivet. Detta perspektiv grundar sig på tron att rationalitet och 
ordning skapar effektivitet och resultat. Organisationens mål uppnås bäst genom en 
tydlig arbetsfördelning med specialiserade roller och välstrukturerade system för 
samordning och kontroll av arbetet. Problem i verksamheten beror på brister i 
strukturen och åtgärdas genom att strukturera och omorganisera verksamheten. 
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HR-perspektivet grundar sig i stället på ett antagande om att människor och 
organisationer är ömsesidigt beroende av varandra. Människors olika förmågor i 
form av till exempel kunskaper, idéer och engagemang är viktiga resurser för 
organisationen. Samtidigt behövs organisationen bland annat för att människorna 
ska få lön och kunna utvecklas. Problem uppstår när det blir obalans mellan 
parterna och såväl organisationen som människorna i den vinner på en god 
överensstämmelse mellan parternas behov. 
 
Inom det politiska perspektivet ligger fokus på relationerna mellan individers och 
gruppers olika intressen i organisationen. Eftersom resurserna är begränsade finns 
det bestående konflikter kring hur de ska fördelas. Makt blir en central faktor och 
koalitioner bildas av människor med olika intressen. Organisationen drivs framåt 
genom förhandling och köpslående kring beslut och mål och människors ständiga 
strävan efter fördelaktiga positioner. 
 
Det fjärde och sista sättet att betrakta organisationer kallar Bolman och Deal (2010) 
för det symboliska perspektivet. Inom detta perspektiv framhävs det att människor 
uppfattar och tolkar händelser och situationer på olika sätt. Det viktigaste är inte 
vad som händer i sig utan vad händelsen får för mening och betydelse för 
människor. För att bringa ordning i den komplexa och förvirrande omgivningen 
skapar människor symboler, ritualer och ceremonier som ger trygghet och mening. 
Organisationen leds bäst genom symboliska och föredömliga handlingar från 
ledarna som skapar gemensamma värderingar och en sammanhållande kultur. 
 
Bolman och Deal (2010) betonar att inget av perspektiven är heltäckande och inget 
av dem ska ses som mer sant än något annat. De är olika sätt att betrakta och förstå 
en och samma verklighet och ska snarare ses som komplement till varandra. 
Människor tenderar att luta mer mot något av perspektiven och det får 
konsekvenser för hur de uppfattar saker, vilka beslut de fattar och hur de agerar. 
Genom en ökad förståelse för detta och genom en ökad förmåga att växla mellan 
olika perspektiv kan chefer och ledare bli bättre på att analysera och förstå sin 
omgivning.  
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3. METOD 
I denna del presenteras de vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångs-
punkterna för studien, studiens upplägg, urval och undersökningsgrupp, 
datainsamlingsmetod samt bearbetning och analys av data. Urval och 
undersökningsgrupp presenteras lite mer ingående för att bättre skapa sig en bild 
av chefernas kontext och kan ses som en fallbeskrivning. Metoddiskussion förs inte 
här utan berörs istället som en del av diskussionen.  

3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
De två vetenskapsteoretiska begreppen epistemologi och ontologi är centrala inom 
vetenskapsfilosofin (Allwood & Eriksson, 2010). Epistemologi handlar om synen 
på kunskap och vad kunskap är. Ontologi handlar i sin tur om hur världen och 
verkligheten är beskaffad. 
 
Bryman (2011) delar upp de epistemologiska frågorna i två huvudsakliga 
perspektiv. Det så kallade positivistiska synsättet förespråkar en naturvetenskaplig 
hållning där endast sådant som går att bekräfta via sinnena är att betrakta som 
kunskap. Det alternativa synsättet är tolkningsperspektivet som betonar att en 
annan syn på kunskap behövs för det samhällsvetenskapliga studieområdet. 
Tolkningsperspektivet kallas också för ett hermeneutiska synsätt, där vikten av 
tolkning och förståelse för sociala fenomen betonas. 
 
De ontologiska frågeställningarna delar Bryman (2011) upp i objektivism 
respektive konstruktionism. Enligt objektivismen finns det en objektiv verklighet 
som existerar oberoende av de sociala aktörerna som finns i den. Inom det 
konstuktionistiska synsättet är verkligheten istället socialt konstruerad och 
beroende av de sociala aktörer som tolkar den. 
 
Denna studie tar sin utgångspunkt i en hermeneutisk kunskapssyn och en 
konstruktionistisk verklighetsuppfattning. Den grundläggande synen är att 
verkligheten, och således också kunskapen om verkligheten, inte existerar objektivt 
och oberoende av människorna utan tvärtom hela tiden konstrueras och skapas av 
sociala aktörer (Bryman, 2011). Vi ämnar skapa kunskap genom tolkning av ett 
fenomen som vi betraktar som socialt konstruerat och beroende av de aktörer som 
har konstruerat det.  

3.2 Metodologiska utgångspunkter 
Den metodologiska utgångspunkten i denna studie är det som Bryman (2011) kallar 
för kvalitativ forskning. Det är vanligt inom samhällsvetenskaplig forskning att 
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dela upp forskningsstrategier som kvalitativa och kvantitativa, även om denna 
uppdelning delvis är problematisk (Allwood & Eriksson, 2010). Bryman (2011) 
anser dock att detta sätt att dela upp forskning är användbart och författaren 
redogör för de viktigaste skillnaderna mellan de två strategierna. Inom kvantitativ 
forskning betonas kvantifiering av data och den kunskapsteoretiska grunden ligger i 
det naturvetenskapliga och positivistiska synsättet. Kvantitativa forskare har ofta en 
deduktiv ansats där teorier prövas mot empiri i syfte att få fram objektiv data. Inom 
kvalitativ forskning ligger fokus i stället på att försöka tolka och förstå hur 
individer uppfattar sin sociala verklighet (Bryman, 2011). 
 
Genom att intervjua ett antal chefer vill vi försöka skapa förståelse för ett socialt 
konstruerat fenomen, chefsstöd, genom beskrivning och tolkning av chefers 
subjektiva uppfattningar. Eftersom syftet är att skapa förståelse så lämpar sig 
studien bättre att göras av kvalitativ karaktär. I och med att forskningen inom 
området chefsstöd är begränsad, genomfördes studien med en induktiv ansats. Med 
en induktiv ansats menas att forskaren tar sin utgångspunkt i empirin i syfte att 
generera ny teori. Detta är motsatsen till ett deduktivt synsätt då forskaren utgår 
från en teori och sedan prövar den i den empiriska verkligheten (Bryman, 2011). I 
vårt fall får empirin från intervjuerna ligga till grund för att försöka förstå 
chefsstöd, och eventuellt generera ny teori inom området, eller snarare en 
utgångspunkt för fortsatt forskning. 

3.3 Studiens upplägg 
Utifrån studiens syfte och det rådande forskningsläget valdes en kvalitativ studie 
med induktiv ansats, med en variant av fallstudie-design. Att vi valde att göra en 
typ av fallstudie på en organisation, gjordes för vi skulle kunna ta till oss den 
kontext som möjligtvis spelar in för förståelsen. Ett alternativ vore att intervjua 
chefer på olika organisationer och då tappa en del av kontexten. En fallstudie kan 
enligt Bryman (2011) se ut på många olika sätt men en vanlig gemensam nämnare 
är att ett fenomen studeras inom ramarna för ett specifikt ”fall”. Fallet kan vara till 
exempel ett visst samhälle, en viss person eller som i denna studie en viss 
organisation. Bell (2009) menar att en fallstudie lämpar sig väl för att djupare 
kunna studera en aspekt av ett problem då tiden är begränsad. Den typiska formen 
för en fallstudie i kvalitativ forskning är någon sorts intervjustudie inom ett visst 
fall (Bryman, 2011). Eftersom denna studie är induktiv var kvalitativa intervjuer 
med ett antal linje- och mellanchefer ett bra sätt att öka förståelsen för chefsstöd. 
För att få in ett annat perspektiv i det empiriska underlaget och för att förstå 
chefernas kontext valde vi även att intervjua VD:n för organisationen och låta 
denne redogöra för organisationens officiella syn på chefsstöd. 
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Bryman (2011) menar att kvaliteten på forskarens teoretiska tänkande är avgörande 
i en fallstudie. Ett naturligt andra steg i undersökningen blev således att, med det 
empiriska resultatet som utgångspunkt, söka efter lämpliga teorier och 
forskningsresultat för att kunna föra en väl underbyggd diskussion och dra lämpliga 
slutsatser. Utan att tillföra ny teori utifrån empirin förstås inte chefernas situation 
lika bra, och det finns risk att diskussionen inte ger en lika bra helhetsbild om 
chefernas situation när det gäller stöd. 
 
För att ytterligare verifiera och ge trovärdighet åt resultatet valde vi att som ett 
tredje steg i studien hålla en variant av fokusgruppsintervju. Där samtliga cheferna i 
organisationen (även de som inte gjorde intervjuer) samt representanter för HR-
avdelningen blev inbjudna. Vi ansåg att detta var ett bra sätt att få resultatet 
validerat, att försäkra oss om att vi uppfattat cheferna rätt, utan att behöva göra en 
helt ny studie för att se om vi är på rätt spår när det gäller fenomenet chefsstöd. 

3.4 Urval och undersökningsgrupp 
I denna del beskrivs organisationen där studien genomförts samt de chefer som 
intervjuats. Tanken är att beskrivningen ska underlätta läsarens förståelse för och 
tolkning av resultatet. Slutligen beskrivs det för organisationen gemensamma 
ledarutvecklingsprogrammet som kan påverkat chefernas syn på ledarskap och 
kultur i organisationen. Delen som helhet kan ses som en fallbeskrivning. 

3.4.1 Organisationen beskrivs 
Fallstudien har genomförts på ett kommunalägt hyresbolag vars affärsidé är att hyra 
ut hyresbostäder och lokaler. Detta innefattar också nyproduktion och underhåll. 
Organisationen har flera olika distrikt i sin uthyrningsverksamhet som alla är 
knutna till ett antal centralt underställda avdelningar med olika ansvarsområden, 
såsom kommunikation, inköp och underhåll. Organisationen har också ett antal 
stödfunktioner med inriktning på ekonomi, personal och IT att vända sig till. Dessa 
stödfunktioner är en del av affärsstödet i organisationen. Total jobbar det drygt 100 
personer i organisationen och ungefär hälften av dessa arbetar med underhåll och 
hälften är tjänstemän. Av tjänstemännen är 22 stycken chefer. Med denna 
information skulle organisationen enligt Storey (2003) klassas in i kategorin små 
och medelstora företag, då organisationen har under 250 anställda. 

3.4.2 Cheferna beskrivs 
Samtliga chefer i organisationen fick förfrågan via e-post om att bli intervjuade för 
studien. Knappt hälften, nio stycken, anmälde sitt intresse och blev intervjuade. De 
intervjuade cheferna har lite varierande bakgrund. Några är ganska nya i rollen som 
chef, några andra har varit nya i organisationen men arbetat som chef tidigare, och 
några andra har arbetat som chef en längre tid inom organisationen. Cheferna 
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arbetar inom olika delar av organisationen och har därmed olika ansvarsområden. 
Spannet av ansvarsområde sträcker sig från chefer på de centrala avdelningarna 
som finns i organisationen som ansvar för någon specialistfunktion till 
distriktschefer ute i verksamheten. När det gäller personalansvar har cheferna 
ansvar för allt mellan en till femton personer. Flera av cheferna beskriver sina 
viktigaste uppgifter som chef att motivera och inspirera sina underställda och att få 
alla att dra åt samma håll. Bland cheferna som intervjuades i denna studie fanns 
både de som hade chefer under sig, några som hade personer i arbetsledande 
befattning under sig, några som hade många underställda och några som bara hade 
ett par stycken underställda. Variationen var därför stor då det gällde chefernas 
ledningsnivåer. Vi valde att se cheferna som en grupp. Oavsett vilket ansvar 
cheferna hade. 

3.4.3 Ledarskaps- och utvecklingsprogram 
Organisationen har idag ett ledarskaps- och organisationsutvecklingsprogram som 
alla chefer har eller håller på att genomgå. Programmet pågår under ungefär 18 
månader och syftar till att fördjupa cheferna i visioner, mål och värderingar samt att 
öka samverkan mellan olika verksamhetsområden, öka självinsikten och den 
personliga utvecklingen, utveckla en personlig ledarstil och ett professionellt 
ledarskap utifrån organisationens värderingar, öka kunskapen om omvärldsfaktorer 
som påverkar organisationen. Programmet grundar sig på upplevelsebaserat lärande 
där utbildning och teori blandas med praktik och erfarenhetsutbyte.  

3.5 Datainsamlingsmetod 
I denna del förklaras mer ingående de datainsamlingsmetoder som används i 
studien och även etiska aspekter berörs. 

3.5.1 Inledande sökning efter teorier och forskning 
I den inledande sökningen efter teori och tidigare forskning som vi gjorde på 
området chefsstöd, lyckades vi inte finna någon som diskuterade chefsstöd som 
sammanhållet fenomen eller erbjöd någon avgränsning eller definition.  
 
Vi sökte både på engelska och svenska. De databaser som användes var Linköpings 
universitets söktjänst “Unisearch” som omfattar de flesta av bibliotekets resurser. 
Sökorden som användes var ledare, chef, manager, leader, executive, supervisor 
och olika böjningar av dessa då sökningarna gjorts med asterisk (*). Dessa sökord 
har kombinerats med ord som stöd, support, organizational support, percieved 
support, recieved support och fler varianter på kopplade till dessa. Vi provade 
många olika avgränsningar och filtreringar i försök att få relevanta resultat. 
Sökningarna resulterade i att vi inte fann någon samlad bild av chefsstöd utan bara 
stöd till chefer i specifika situationer, exempelvis vid nedläggningar eller behov av 
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socialt stöd. Det fanns även mycket forskning skrivet om utveckling av chefer. Vi 
såg utveckling som en möjlig del av chefsstöd men knappast som en synonym. Vi 
gjorde även sökningar på Google Scholar och i tidigare kurslitteratur för att försöka 
förvissa oss om att vi inte missat något och fick samma resultat där. Dessutom 
försökte vi ta “bakvägen” genom att undersöka vad konsultföretag och liknande 
som jobbar med chefsstöd grundar sin verksamhet på för teori eller forskning. Även 
detta var resultatlöst. Vi anser att vi har gjort allt vi rimligen kunnat göra för att leta 
reda på teorier eller forskning som behandlar chefsstöd som ett sammanhållet 
fenomen, utan bra resultat. 

3.5.2 Fokuserade intervjuer - chefer 
Då vi intervjuade cheferna använde vi oss av en teknik som liknar det som Bell 
(2009) kallar för fokuserade intervjuer. Med fokuserade intervjuer menas att en 
intervju endast är strukturerad till den grad att olika teman berörs genom 
övergripande frågor. Bryman (2011) beskriver en liknande intervjuteknik men 
kallar det i stället för semi-strukturerade intervjuer. Bell (2009) förklarar att 
fokuserade intervjuer är bra för att respondenten får utrymme att svara fritt men 
ändå inom vissa ramar, då de teman som används är bestämda på förhand. Detta 
kan vara en fördel speciellt när tiden är begränsad.  
 
Utifrån studiens syfte ställde vi upp så många frågor vi kunde tänka oss som skulle 
kunna tänkas öka förståelsen för chefsstöd. Dessa frågor såg vi kunde delas in i två 
övergripande kategorier som fick bilda våra två teman; Vad stöd är för cheferna 
och stöd i en ideal situation. Vi valde att kalla dem “vad är stöd?” och “idealt stöd” 
i intervjuguiden (se bilaga 1).  Ett par öppna frågor valdes för att inleda varje tema 
och sedan använde vi vissa av frågorna vi ställt upp i första skedet för att få 
cheferna att “komma igång” i samtalet under intervjun. Några korta 
bakgrundsfrågor som skulle användas till att beskriva cheferna fick också ta plats 
först i intervjuguiden. För att verifiera att frågorna uppfattades på det sätt vi hade 
tänkt oss genomfördes en pilotintervju. Efter pilotintervjun gjordes ett par 
ändringar och likaså korrigerades intervjuguiden något efter de första intervjuerna. 
Ändringarna bestod av att några frågor formulerades och korrigeringen av att en 
fråga flyttades. Detta ska inte ha påverkat resultatet enligt oss. 
 
Cirka en vecka innan intervjuerna skulle äga rum mailade vi cheferna med 
information kring intervjun och uppmanade dem även att fundera kring fenomenet 
chefsstöd (se mailen i bilaga 3 och 4). Vår förhoppning med detta var att det skulle 
leda till bättre och mer genomtänkta svar under intervjuerna. I mailutskicket 
informerades även cheferna om de etiska forskningsprinciper som kommer med 
kvalitativ forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Cheferna informerade dels i utskicket 
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och innan intervjuerna startade om informationskravet och samtyckeskravet, som 
syftar till att cheferna förstår sin del i studien och vad studien går ut på och att de är 
på helt frivillig basis. De informerades också om att de hade rätt att avbryta när 
som helst och hur materialet skulle användas. Cheferna informerades också av 
konfidentialitetskravet. Att allt som sägs och som används från intervjun, inte ska 
gå att härleda tillbaka till chefen och att det är bara vi som gör studien som har 
vetskap om vem som sagt vad. Cheferna informerades också om att intervjuerna 
inte kommer användas på något annat sätt än i den tänkta studien, vilket gör att 
även nyttjandekravet uppfylls. Genom det hade vi tagit alla krav från 
Vetenskapsrådet (2002) i beaktning. 
 
Nio intervjuer genomfördes med chefer på linje- och mellanchefsnivå. Intervjuerna 
med cheferna genomfördes under fyra olika dagar i ett avskilt konferensrum hos 
organisationen. En av oss hade en mer framträdande roll och förde intervjun 
framåt, medan den andre var lite mer passiv och lyssnade samt antecknade. Den 
som hade den passiva rollen fick även möjlighet att ställa frågor på slutet av 
intervjun. Intervjuerna varade mellan 25 och 45 minuter och samtliga spelades in. 

3.5.3 Fokuserad intervju - VD 
En tionde intervju genomfördes med organisationens VD som varade i 45 minuter 
och även den spelades in. Intervjun var av samma typ som för cheferna, en 
fokuserad intervju. Inför intervjun med VD:n utformades en andra intervjuguide (se 
bilaga 2). Denna intervjuguide utgick från den första intervjuguiden men 
redigerades så att irrelevanta frågor för VD:n togs bort och några frågor lades till 
för att få en bättre bild av verksamheten. Den intervjuguiden utformades enbart 
med ett tema, chefsstöd. Intervjun med VD:n syftade till att ge ledningens 
perspektiv på chefsstöd för att få ett bättre sammanhang i studien. Med detta ökar 
förståelsen för den kontext cheferna befinner sig och helheten blir förhoppningsvis 
tydligare för att förstå chefernas eventuella behov av stöd. Precis som för cheferna 
fick även VD:n ett mailutskick innan intervjun där VD:n ombads fundera på 
chefsstöd och informerades även om de etiska forskningsprinciper som följer med 
kvalitativ forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det som skiljde VD:n från cheferna, 
var dennes möjlighet till att vara anonym inom organisationen, inte på något sätt 
gick att garantera. VD:n var både informerad och medveten om detta. Därför fick 
VD:n läsa dennes del av resultatet och gavs möjligheten att korrigera, ta bort eller 
lägga till något, för att VD:n skulle kunna stå för det som sagts innan vi fortsatte 
arbeta med studien. 
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3.5.4 Fokusgrupp 
Fokusgrupp beskrivs som en form av gruppintervju där flera personer intervjuas 
samtidigt (Bryman, 2011). Bryman menar att tanken med fokusgrupper är att det är 
gruppens syn på saker som lyfts och inte enbart individens. Bell (2009) menar 
också att syftet med en fokusgrupp är att deltagarna under intervjun ska belysa en 
och samma fråga gemensamt. Därför bör även fokusgrupper följa någon slags 
struktur men det är inget krav. Vårt syfte med fokusgruppen var att diskutera de 
resultat vi kommit fram till från de enskilda intervjuerna med cheferna samt att ge 
återkoppling till dessa. Vi utgick därför från resultatet från de enskilda intervjuerna 
och diskuterade resultatet punkt för punkt med cheferna efter en kort presentation 
med tankar om chefsstöd och de specifika stöd som resultatet från intervjuerna 
visat. Detta för att säkerställa att vi förstått cheferna rätt, och dels för att eventuella 
tillägg skulle kunna göras men även för att cheferna skulle kunna diskutera och 
kommentera resultatet. Vi försökte även här ställa så öppna frågor som möjligt. 
Fokusgruppintervjun gjordes för att validera och få mer tyngd i resultatet och för att 
skapa en triangulering med olika datainsamlingsmetoder. Till detta tillfälle var alla 
chefer i hela organisationen inbjudna samt HR-avdelningen. Tre chefer och två 
representanter från HR-avdelningen valde att deltaga. Varav en av cheferna hade 
genomfört en enskild intervju. Fokusgruppen ägde rum på ett konferensrum hos 
organisationen och tog ganska exakt två timmar varav cirka en halvtimme gick åt 
till att presentera resultatet.  

3.5.5 Sökning efter teorier och forskning kopplat till resultatet 
Som en del av den triangulering vi försöker skapa, kunde vi efter att resultatet var 
klart, få en överblick på vilka stöd som cheferna talar om. Av dessa stöd förekom 
vissa mer än andra och därför valde vi att söka fram forskning som går att koppla 
till chefernas resonemang när det gäller tydlighet, närmsta chefen, nätverk, 
utbildning och utveckling samt analysverktyg. Stöd från stödfunktionerna valde vi 
att inte ta med även om det förekom i alla intervjuer. Detta för att för det stödet är 
så specifikt för vad enskilda organisationer behöver, samt att cheferna inte gav en 
enhetlig bild av vilka funktioner som faktiskt skulle räknas som stödfunktioner. Det 
vore fullt möjligt att redovisa forskning kring hur vissa specifika stödfunktioner 
(exempelvis HR) bör fungera. Det hade dock blivit väldigt mycket arbete i 
förhållande till vinsten av det. Vi fann ingen övergripande forskning kring 
stödfunktionernas roll som helhet och därför valde vi att i stället utelämna dem helt 
i denna studie. Vi letade efter forskning och teorier även denna gång via 
söktjänsten “Unisearch” via Linköpings universitets hemsida, Google Scholar och i 
tidigare kurslitteratur. 
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För att få en naturlig följd av hela studien presenteras en teoretisk del, innehållande 
denna forskning som vi sökt fram, i slutet av resultatdelen. Då har läsaren detta 
färskt i minnet till diskussionen och den röda tråden genom uppsatsen blir 
tydligare. Alternativet vore att ha denna forskning som en del av teoretiska begrepp 
och perspektiv, men vi ansåg att teorierna skulle ses som inkastade och att läsaren 
går händelserna i förväg.  

3.6 Bearbetning och analys av data 
Alla enskilda intervjuer spelades in och transkriberades. Transkriptionerna skrevs 
sedan så likt som cheferna uttryckte sig och sedan analyserades dessa i ett första 
steg med analysmetoden meningskoncentrering. Meningskoncentrering har sin 
utgångspunkt i fenomenologin som inom kvalitativ forskning kan förklaras som att 
försöka förstå fenomen utifrån respondenternas egna uppfattningar och perspektiv 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Målet är inte i första hand att förklara fenomen utan 
snarare att beskriva så ingående som möjligt. Från varje intervju skapades således 
en utsaga som sammanfattade innehållet i intervjun med fokus på de stöd som togs 
upp och dels en kort beskrivning av chefens position. När dessa gjordes, fick stöden 
växa fram under analyserna med bakgrund av den induktiva ansats vi valt. Viktigt i 
arbetet att skriva utsagor var då att förförståelse sätts åt sidan för att inte påverka 
resultatet. Utsagor skrevs på samtliga intervjuer med cheferna och med VD:n. 
Meningskoncentrering valde vi för att få ett bättre sammanhang i chefernas 
resonemang, som förhoppningsvis ökar vår förståelse mer än om vi skulle använt 
någon annan metod.  
 
För att behålla anonymiteten för cheferna tilldelades de i samband med att 
utsagorna skrevs kodnamn i form av bokstäver, där A-I användes. Dessa bokstäver 
har ingen anknytning till chefernas riktiga namn eller ordning på intervjuerna och 
är helt randomiserade. 
 
Om utsagorna från meningskoncentreringen hade presenterats i sin helhet hade 
resultatdelen blivit svårläst. Det hade även blivit svårt att se de gemensamma 
dragen i chefernas resonemang. Därför valde vi att, som ett andra steg i analysen, 
göra en kategorisering av utsagorna. Vi gick tillväga så att vi delade upp utsagorna 
utifrån de olika aspekter av chefsstöd som behandlades och de olika specifika stöd 
som nämndes. Därefter jämfördes de olika utsagorna med varandra och de delar 
som vi ansåg behandlade samma saker sorterades tillsammans. Utifrån det fick vi 
en bild av hur många chefer som pratat om respektive del och vi kunde lägga upp 
en struktur med rubriker som kunde ligga till grund för en mer läsvänlig utformning 
av resultatet. Resultatdelen skrevs sedan med denna struktur och enskilda chefers 
resonemang lyftes fram under respektive rubrik. Eftersom cheferna benämns med 
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bokstäver går det delvis att följa en specifik chefs tankesätt genom hela 
resultatdelen. 
 
Fokusgruppintervjun som gjordes spelades inte in. Därmed var en transkribering 
omöjlig. Det var dock inte meningen att analysera vad som sades under denna 
intervju på samma sätt som under de enskilda intervjuerna. För här presenterades 
det resultat vi kommit fram till hittills. Specifika tankar om chefsstöd och olika stöd 
nämndes direkt till gruppen. Verifieringar, nya aspekter, kommentarer och 
förtydliganden om chefsstöd som kom fram, antecknades istället ner av båda två av 
oss för att inte missa något. Detta för att kunna skriva en utsaga av vad som sades 
under intervjun. Utsagan, som återfinns i resultatet, skrevs i direkt samband med 
intervjun för att inte glömma något som sades.  

3.7 Metodanmärkningar 
Läsaren bör vara medveten om att det som redovisas nedan är människors 
subjektiva uppfattningar om fenomenet chefsstöd. Dessa uppfattningar kan 
påverkas av många faktorer så som personlighet, arbetssituation eller 
organisationskultur till exempel. I nästa steg har vi analyserat och tolkat chefernas 
uppfattningar utifrån vår egen subjektiva verklighetsuppfattning. Eftersom studien 
är induktiv så är det vår tolkning som ligger till grund för vad som presenteras i 
resultatet, diskussionen och slutsatserna. Det är upp till läsaren själv att bedöma 
kvaliteten på studien och trovärdigheten i de resonemang som förs. Upplägget på 
uppsatsen följer i stort den kronologi för vilken vi har genomfört de olika stegen i 
studien. Vår förhoppning är att detta ska underlätta läsningen och den allmänna 
förståelsen för hur vi har tänkt i olika steg. Vi välkomnar läsaren att följa med på 
vår resa mot en ökad förståelse av fenomenet chefsstöd. 



 17 

4. RESULTAT  
I denna del presenteras först resultatet från intervjuerna med cheferna och deras 
syn på chefsstöd rent allmänt och sedan mer om specifika stöd som cheferna 
förklarat mer ingående. Efter det följer resultatet från fokusgruppintervjun samt 
intervjun med VD:n. För att läsaren lättare ska kunna få en överblick ges också en 
resultatsammanfattning.  

4.1 Allmänt om chefsstöd 
Under denna rubrik redovisas chefernas allmänna syn på och åsikter kring 
chefsstöd utifrån de enskilda intervjuerna. I huvudsak är det sådant som flera av 
cheferna talade om men vissa individuella resonemang och citat lyfts fram för att 
öka tydligheten. 

4.1.1 Chefsstöd kan vara olika saker 
Flera chefer ansåg att chefsstöd kan vara många olika saker. Chef I föreslog att 
chefsstöd kan vara till exempel utbildning, dialog med närmsta chefen, policys, 
stödfunktioner eller tydlighet från ledningen. Några chefer pratade också om att 
chefsstöd kan gå att kategorisera. Ett förslag kom från chef D som föreslog 
kategorierna social, ekonomi och teknik. Ett annat förslag var att skilja mellan hårt 
och mjukt stöd och en tredje chef (F) gjorde uppdelningen mellan stöd för rollen 
som chef och stöd för rollen som ledare. 
  

Så i min värld så kan man ju vara en ledare utan att vara en chef. Man kan också 
vara chef utan att vara ledare.... ja, det finns ju stöd i båda delarna skulle jag vilja 
säga. (F) 

  
Någon chef menade också att chefsstöd kan variera beroende på vad syftet med 
stödet är. Ett syfte kan vara chefens eget att stötta sig själv och ett annat syfte kan 
vara att från organisationens sida hålla chefen på banan. En annan vinkling som 
chef H och E gav uttryck för var att även stöd till underställd personal indirekt kan 
bli ett stöd för chefen. 
  

Jag är ju beroende som chef av att det finns ett bra stöd och bra möjligheter även 
för min anställda personal. Det är också jätteviktigt. (H) 

4.1.2 Chefsstöd är viktigt 
Ett antal av cheferna förklarade att de tyckte att chefsstöd är väldigt viktigt. Chef G 
menade att ledarskapet är centralt i organisationen eftersom det är cheferna som ser 
till att det är balans i verksamheten. Eftersom ledarskapet är centralt blir också stöd 
till ledarna en viktig fråga, enligt chef G. Chef B menade att chefsstödet är viktigt 
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eftersom det skapar en trygghet från grunden. Med ett bra stöd kan man som chef 
våga utmana sig själv mer. 
  

...ledarskapsdelen är extremt viktig på företaget och självklart som konsekvens är 
stöd för ledarna väldigt viktigt också, så man känner sig trygg i sin roll. (G) 

  
Som chef är det också viktigt, enligt chef H, att själv ta kontroll över och 
strukturera sin situation. Ett sätt att uppnå det är att utnyttja det stöd som går att få. 
Vidare ansåg chef H att chefer måste ha handlingsfrihet och att stöd till chefer kan 
vara ett sätt att frigöra tid och skapa just handlingsfrihet. Även chef E pratade om 
att det är viktigt att respektera att ledarskap tar tid och att det därför är viktigt att 
chefer får just tid till att reflektera över sitt ledarskap. Chef G menade också att 
chefsstöd tar tid men att det däremot är ganska enkelt att göra och att det ger bra 
resultat. Det behöver inte kosta mycket pengar men det är viktigt att organisationen 
ändå satsar på chefsstödet. 
  

...ledarskapsfrågorna och stöd för ledarna är en väldigt viktigt fråga för företaget 
tycker jag. Det är som sagt inte svårt men man måste göra det... (G) 

  
Det viktigaste med chefsstöd är funktionen enligt chef H och han/hon tyckte inte att 
det spelade så stor roll varifrån stödet kommer. Det går till exempel att köpa in 
visst stöd utifrån så länge funktionen är densamma. Detta gäller även för de 
tekniska prylar som ska hjälpa cheferna i arbetet, det viktiga är funktionen och inte 
till exempel vilket märke prylen har menade chef H. Då intervjun led mot sitt slut 
sammanfattade chef H sitt resonemang kring chefsstöd med följande ord: 
  

Det kan jag säga, utan chefsstöd i en sån här form utav verksamhet så fungerar 
inte det här, det finns inte en sportmössa. Det måste finnas. (H) 

4.1.3 Chefsstöd kan vara allmänt eller anpassat 
En annan aspekt av chefsstöd som flera chefer lyfte fram var att behovet av stöd 
kan variera mellan olika chefer. En anledning till detta, som bland andra chef B 
pratade om, kan vara att människor fungerar olika och därmed har de också olika 
behov. Chef H ansåg att det är viktigt att det finns ett stöd som gäller alla i 
organisationen men också att det finns variationer beroende på behov. För att kunna 
anpassa stödet efter behov är det viktigt med ett öppet klimat mellan cheferna och 
stödfunktionerna och att stödfunktionerna jobbar kundfokuserat och efterhör vad 
cheferna vill ha och behöver menade chef H. Det är också viktigt, enligt chef E, att 
de som jobbar i stödfunktionerna har god kännedom om utmaningarna i chefens 
arbete. 
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Greppar man inte det är det väldigt svårt att komma med bra förslag. (E) 

4.1.4 Chefsstöd kan vara erfarenhetsberoende 
Många chefer ansåg att behovet av stöd kunde variera beroende på hur länge någon 
har varit chef och vilken erfarenhet denne har. Det framkom lite olika förklaringar 
kring hur behovet av stöd varierar i förhållande till erfarenheten. Chef D menade att 
nya chefer kan behöva mer stöd eftersom det är svårare för dem att veta vart de kan 
vända sig med olika frågor. En ny chef kan också behöva mer stöd när det gäller till 
exempel teknikfrågor eller ekonomi. Just det stödet anser sig chef D knappt behöva 
eftersom han/hon varit chef så länge. Av samma anledning, och för att han/hon har 
så god självbild, ansåg sig chef A egentligen inte behöva något stöd alls. 
  

Vad alla tester visar och vad jag insett själv också är att jag coachar mig själv, 
jag behöver egentligen inget stöd. (A) 

  
Chef I menade också att det kan finnas olika faser i behovet av chefsstöd beroende 
på hur länge någon har varit chef men vände på resonemanget och föreslog att 
behovet kanske ökar med tiden. En erfaren chef kan behöva mer stöd för att 
fortsätta utvecklas och inte bli för bekväm. 

  
Det krävs ju att man får nya inputs hela tiden, annars tror jag det är väldigt svårt 
att utveckla sin personal och verksamhet om man inte får den här, ja, kurserna 
eller vad det nu kan vara. (I) 

4.1.5 Chefsstöd ska vara tillgängligt 
En viktig faktor för flera av cheferna då det gäller chefsstödet är tillgängligheten. 
Chef F tyckte till exempel att det var viktigt att känna att stödet finns där om 
han/hon behöver det. Enligt chef C har det med personalpolitiken att göra och det 
är viktigt att det är accepterat att söka stöd som chef. Chef C menade också att det 
gärna får finnas någon form av forum eller hjälpmedel för att lätt kunna finna det 
stöd som behövs. Det var även flera av cheferna som tyckte att det var en stor 
styrka att ha stödfunktionerna nära i organisationen. Enligt chef G är det en fördel 
med en mindre organisation eftersom det är lättare att hitta det stöd som behövs. 
Chef H tyckte att just närheten var viktigt eftersom det underlättar personliga 
möten. Det är också bra om organisationen har befäl över till exempel sina egna IT-
system, då det kan bli trögt att vara beroende av extern service. Vissa 
stödfunktioner går att ha mer avlägset idag tack vare teknikutvecklingen men chef 
H poängterar ändå att: 
  

Det är en styrka för oss genom att vi är självförsörjande, sen kan vi ta stöd då vi 
själva vill. Men det är en jättestyrka för oss att vi har stödfunktionerna själva i 
bolaget. (H) 
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Chef C tyckte att det gemensamma ledarskaps- och utbildningsprogrammet som 
organisationen har är bra men att det är på gränsen till att vara för mycket. För 
mycket påtvingat stöd såg chef C som daltande och han/hon menade att det är 
bättre att chefen själv får söka det stöd som behövs. 
  

Jag är lite rädd att stöd ska bli lite för mycket daltande och jag är van att fixa det 
mesta själv, och därför så, jag tar stöd när jag behöver det. (C) 

  
De flesta cheferna uttalade sig positivt kring en god tillgång på stöd men chef A 
hade en lite mer kritisk inställning. Han/hon berättade att stödfunktionerna 
(ekonomi, marknad, HR, IT med flera) har växt mycket de senaste åren. 
Förhoppningen var att stödet från dessa funktioner skulle öka men i stället tycker 
chef A att belastningen på cheferna har blivit större. Enligt chef A har alltså en 
ambition att förbättra stödet haft motsatt effekt. 
  

Ju mer stödfunktionerna växer, ju mer arbetsuppgifter får vi och någonstans så 
balanserar det inte riktigt rätt. (A) 

4.2 Specifika stöd 
I denna del presenteras de olika specifika stöd som det talades om under 
intervjuerna. 

4.2.1 Stödfunktioner 
Alla intervjuade chefer talade om stödfunktionerna som finns inom organisationen 
och hur viktiga de är. De funktioner som nämndes var bland andra ekonomi, 
personal (HR), IT eller kundtjänst. Cheferna hade lite olika benämningar på stödet 
från dessa stödfunktioner men alla ansåg att det handlade om stöd i sakfrågor eller 
ämnesmässigt stöd. Enligt chef H var det framförallt stödfunktionerna som är 
viktiga. 
 

Det är framförallt de stödfunktionerna som är viktiga för mig då, eller för vår 
verksamhet. (H) 

 
Chef G ansåg också att det är viktigt med stödfunktioner inom områden där 
han/hon saknar tillräcklig kompetens. Stödfunktioner kan vara energi och 
besparingar, ekonomi, HR eller IT. Chef I såg stödfunktioner som viktiga för att det 
är svårt att vara allkonstnär som chef. Det är viktigt att kunna vända sig någonstans 
med sakfrågor. 
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Jag tror de här stödfunktionerna kommer vara rätt så viktiga för i alla fall tror jag 
för mig som chef. Att var kan jag hitta svaret någonstans om jag får en fråga. (I) 

 
Chef H förklarade att IT-avdelningen är viktig för att möjliggöra att systemen 
fungerar. Ekonomiavdelningen servar med mycket, till exempel ekonomisystem, 
månadsbokslut, budgetarbete och bokslutsarbete. Däremot måste cheferna göra 
analyserna själva men ekonomiavdelningen servar med verktygen. HR-avdelningen 
stöttar med bland annat hjälp då personal ska sluta eller byta jobb, utbildning, 
fungerande företagshälsovård (bla rehab-utredningar och handlingsplaner), 
introduktionsprogram och ser till att det kommer lön. Chef H tyckte det är viktigt 
att man som chef inte blir för operativ då chefens uppgift är att leda verksamheten. 
 

Men just det här att sitta och jobba med saker som stödfunktionerna är till för att 
göra och kan göra, släpp det. Se till att du koncentrerar dig på det du ska göra, 
leda verksamheten. (H) 

 
Syftet med stödet är att skapa handlingsutrymme åt chefen menade chef H och för 
att lyckas med det gäller det att verkligen utnyttja stödfunktionerna. 
 

Just det här med att inte vara för operativ själv utan verkligen, verkligen ta nytta 
av stödfunktionerna som finns på ett företag, det är jätteviktigt då. (H) 

 
Chef B menade att han/hon blivit anställd för att leda verksamheten samt att 
utveckla människor och att specialkunskap finns att få i andra delar. Ett stöd som 
chef B nämnde var handfasta stöd. Med det menade han/hon stöd i specifika 
situationer som uppstår, till exempel svåra samtal, utformande av anställningsavtal 
eller att få hjälp med statistik inför lönesamtal. Önskesituationen som B uttryckte 
det skulle vara att ha någon person vid sidan hela tiden som kan bidra med 
specialistkunskap i diverse frågor. Chef F såg stöd från ekonomi, personal och så 
vidare som stöd för chefskapet. De hjälper till med de rättigheter och skyldigheter 
som chefskapet innebär.  
 
För chef A är stöd från HR-avdelningen väldigt viktigt då det behövs. Det handlar 
främst om att bolla idéer och lösningar som är förankrade i lag och som motsvarar 
arbetsgivarens skyldigheter. Fler chefer talade om stöd från HR. Chef C kan också 
få hjälp av HR med sakfrågor som exempelvis löne- och arbetsmiljöfrågor. Chef C 
vet att HR skulle kunna ge stöd i ”mjukare” frågor om han/hon vill och söker efter 
detta. Chef E talade om stöd från HR i känsliga frågor, personliga saker som 
kanske inte är så lämpliga att diskutera med andra chefer. HR har enligt chef E en 
historia i organisationen och en respekt för tystnad, så från HR vill chef E ha hjälp 
med att göra rätt i känsliga frågor som kan röra till exempel ohälsa. 
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För på något sätt känns det som dialogen med HR är på något sätt, hur ska jag 
säga, den är, jag upplever att det finns en respekt alltså för tystnad, att inte 
springa och bladdra om det här…HR har ändå någon form av uppdrag eller 
historia i företaget, att man är van att hantera den typen av frågor på ett annat 
sätt kanske. (E) 

  
Vilka rättigheter och skyldigheter som föreligger utifrån lagstiftning och policys 
och hur det ska gå till att hjälpa individer på bästa möjliga sätt är två konkreta 
exempel på vad chef E kan vilja ha hjälp med från HR. Två chefer (E och H) talade 
om att det är viktigt för stödfunktionerna att arbeta mer kundfokuserat. Chef H vill 
ha ett öppet klimat mellan cheferna och stödfunktionerna, att stödfunktionerna 
jobbar kundfokuserat och efterhör vad cheferna vill ha och behöver. Chef E vill i en 
ideal situation se stödfunktionerna arbeta mer proaktivt. De bör känna till hur chef 
E tänker, hur chef E funkar och vad chef E vill, för att kunna ge ett bättre stöd. 
Stödfunktionerna måste förstå utmaningarna i arbetet för chef E. Relationen liknar 
enligt chef E relationen mellan uppdragsgivare och kund, ungefär som en 
konsultverksamhet. 
 
En av cheferna nämnde att stöd i sakfrågor inte alltid behöver komma från 
stödfunktionerna utan kan till exempel komma från ovanstående chef, kollegor eller 
externt håll.  

4.2.2 Stöd genom tydlighet 
Nästan alla chefer nämnde att stöd i form av tydlighet är viktigt. Några chefer 
talade om tydlighet som ett stöd för att veta vad som ligger inom deras 
ansvarsområde, vad de får besluta om och inte. Chef D talade om hur tydliga 
beslutsvägar kan vara ett stöd. För chef D är det viktigt att ha rätt befogenheter och 
verktyg. Det är viktigt att ha befogenheter att fullt ut kunna fatta beslut inom sitt 
ansvarsområde. 
 

Man behöver ju ha rätt befogenheter, och rätt verktyg för att kunna fungera som 
chef. (D) 

 
Chef D fortsatte med att förklara att stöd genom tydlighet främst syftar till att 
underlätta arbetet med att leda och fördela verksamheten. 
 

Och stöd för att leda och fördela verksamheten är ju att man har väldigt tydliga 
beslutsvägar och väldigt tydlig rätt att verka med övertygelse. Att det här är min 
roll, jag ska göra det här och jag har dom här verktygen för att nå dit. (D) 
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Även chef B talade om det på ett liknande sätt och menade att det som chef är 
viktigt att veta hur ramarna ser ut. 
 

Alltså chefsstöd för mig det innebär ju också att företaget på nåt vis talar om hur 
ramarna ser ut. Asså så att jag kan ha saker att luta mig på, jag vet vad jag kan 
göra och vad jag inte kan göra. Och där handlar det väl om allt ifrån så banala 
saker som vad kan jag formellt besluta om, vad kan jag egentligen besluta om 
eller inte. (B) 

 
Chef A tyckte att ett viktigt chefsstöd kan vara att få snabb och tydlig support från 
ledningen då det behövs för viktiga beslut. Framför allt är tydligheten viktig då det 
blir frustrerande att inte veta. Det handlar mycket om tydlighet kring mandat och 
roller och det måste enligt chef A även vara prestigelöst mellan cheferna kring 
detta. 
 

Chefsstöd i det menar jag egentligen när jag lämnar över eller om jag behöver 
support i ett beslut vill jag ha det, snabbt och tydligt. (A) 

 
Enligt Chef F är tydliga gränser kring vilka områden man jobbar inom till hjälp i 
rollen som chef. F berättade att det kan bli problematiskt om ansvarsbegränsningar 
inte ligger emot varandra eftersom vissa saker då kanske inte blir utförda. Samtidigt 
kopplar chef F samman ansvar och mandat och menade att med ansvar måste det 
alltid följa ett mandat. 
 

För vad man definierar som sitt eget ansvar på nåt sätt kan ju, är ju väldigt olika 
och risken är ju då att ansvarsbegränsningarna inte ligger an mot varandra utan 
att det fattas, blir hålrum emellan, och då var det visst ingen som gjorde det. 
Samtidigt så blir det ju också väldigt otydligt vilket mandat jag har, jag kopplar ju 
ansvar ihop med ett mandat. Om jag ska ta ansvar för nånting så måste jag ju 
också ha ett mandat att utföra det annars blir det jättesvårt i min värld. (F) 

 
Några andra chefer talade om tydlighet kring affärsplaner, utvecklingsplaner, mål 
och liknande. Här tyckte cheferna att denna tydlighet ska komma från ovanstående 
chef eller ledningen. Enligt chef G handlar det mycket om regelbunden 
uppföljning, vilket även skulle kunna bidra till att öka motivationen. 
 

Sen skulle jag personligen behöva mer struktur från min chef och 
företagsledningen kring delmål, alltså vi har affärsplanen och den kommer ut, sen 
har vi våra egna utvecklingsplaner. På nåt sätt skulle jag vilja se mer regelbunden 
uppföljning och inte bara budget- och driftresultat. (G) 
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Chef E tycker också att stöd genom tydlighet är viktigt men beskrev det lite 
annorlunda. Enligt chef E handlar det mycket om att ha en samsyn i organisationen 
kring till exempel målbilder. 
 

Får alla människor exakt samma associationer när man hör ett ord? Nej jag tror 
inte det, därför är det viktigt att jobba med tydlighet tror jag. Så det är väl i så 
fall, tydliga målbilder, tydliga förväntningar. Det här är målbilden kort sikt, det 
här är målbilden på lång sikt, det här är målbilden på lite kortare sikt och sen får 
jag bryta ner det på så att säga min avdelning och sen liksom ha en exakt 
mätbarhet. (E) 

 
Ansvaret för tydligheten delas av alla, menar chef E, och det handlar om att bli 
tydligare kring hur målbilden tolkas och sedan göra den till handlingsplaner. 
 
Ett par andra chefer pratade om tydlighet genom värdegrund eller värdeord. 
Värdeorden är enligt chef I viktiga för de ger en trygghet för hur han/hon ska agera. 
Det är också en utmaning när det inte är riktigt tydligt beskrivet och det kan kännas 
diffust som nyanställd men det blir bättre med tiden. Chef I tycker också att det är 
en trygghet att veta att organisationen förväntar sig att han/hon ska agera och inte 
bara stå och titta på. 
 

I början om man är ny och kommer helt så kan det vara lite diffust som nyanställd 
men ju längre du jobbar desto mer märker du hur de här värdeorden, liksom är i 
sfären om man säger så. (I) 

 
Värdeorden är ett stöd för alla i organisationen och chef I upplever det som ett stöd 
för hur han/hon ska vara mot anställda och kollegor. Chefen A tycker det är viktigt 
att jobba mycket med värdegrunden då det är svårt att få alla i organisationen att 
leva efter den. 
 

Vi lutar oss mycket åt vår värdegrund och det är väl därför jag nämner prestige 
många gånger också. Därför att jag har satsat väldigt mycket på vår värdegrund 
och jobbat väldigt mycket med värdegrunden i bolaget. Men den måste efterlevas i 
hela organisationen, från ledning till alla. Det där är bland det svåraste som finns 
i ett bolag med 150 anställda. (A) 

4.2.3 Stöd från närmsta chefen 
Flera chefer nämnde sin närmsta chef som en viktig källa till stöd. De menade 
bland annat att det är viktigt att ha en dialog dem emellan, göra avstämningar och 
att chefen är närvarande i verksamheten. Enligt chef I ger närmsta chefen en 
trygghet att agera och våga fatta beslut, även om det skulle bli fel. 
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Det är utifrån det du bygger upp dina normer och där du ska kunna ta snabbare 
beslut. Efter att du vet att jag har den här dialogen och jag kan gå tillbaka och 
säga fasen jag misslyckades här, -närmaste chefens namn-. Fan jag tog nog fel 
beslut bara så du vet om det, ja. Det ger ju en trygghet i man kan agera. (I) 

  
Chef C var inne på liknande spår och talade om ett outtalat stöd. 
 

Nej men jag känner nog att jag har min chefs och företagsledningens stöd att göra 
det jag jobbar med och det är väl ett stöd som alltså inte är uttalat men som jag 
känner. (C) 

  
Även Chef I ser sin chef som ett naturligt stöd i vardagen. 
  

Alltså jag använder honom verkligen som mitt nav, det är mitt naturliga stöd och 
det är så jag känner en chef ska vara. (I) 

  
Chef C vänder sig till sin chef för att göra avstämningar och kolla om de är överens 
eller för att bestämma hur de ska göra i någon specifik fråga. För chef G var 
regelbunden uppföljning från chefen viktigt. Enligt chef I är det närmsta chefen 
som ska skapa förutsättningar för I, precis som chef I gör för sina underställda. Det 
är också bra om de upplevs som enhetliga. 
  

Att kan han hjälpa mig så jag kan göra ett bra jobb, då har vi en röd tråd i det 
hela och samtidigt upplevs vi som enhetliga, att vi inte är spretiga. Tror det är 
väldigt viktigt, annars, säg att någon skulle gå förbi mig, då kommer de få samma 
svar ändå. (I) 

  
Även chef E anser att det är närmsta chefens uppgift att skapa förutsättningar för att 
chef E ska kunna göra ett bra jobb, att skapa frihet under ansvar. 
  

…men alltså skapa förutsättning att få utrymme och få tid och de resurser man 
behöver för att liksom leverera de mål som man är satt till att göra, skapa frihet 
under ansvar. (E) 

  
Chef G och H talade om att närmsta chefen bör vara närvarande i verksamheten 
och att det är motiverande. Samtidigt menar G att chefen också får en ökad 
förståelse för vad som händer ute i verksamheten. 
  

Sen skulle jag säga, jag vet inte om det går säga att det är stöd, men jag tror desto 
mer ledningen visar intresse utifrån ställa frågor, vara delaktig och närvarande, 
desto mer motiverad blir man. Det kanske inte är stöd jag hjälper dig med men det 
är mer en ökad förståelse för verksamheten. Att vara ute i verksamheten. (G) 
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Chef G skulle gärna träffa sin chef en gång i veckan och lyfta det som händer i 
verksamheten och tycker även att chefen kan bidra med stöd för att minska 
tidsbristen i jobbet genom att agera bollplank och tillföra resurser för att lösa 
problem. 

4.2.4 Stöd genom nätverk 
Flera chefer uttryckte att det kan vara ett bra stöd att nätverka med andra chefer. 
Interna nätverk är det cheferna tänker på i första hand men även att nätverka externt 
nämndes. Syftet med nätverken vore att diskutera och utbyta erfarenheter kring 
ledarskap och chef G menade att det även blir lättare och mer naturligt att kunna 
ringa kollegor och rådfråga om saker. Enligt chef B kan diskussioner kring 
ledarskap ge mycket tillbaka. 
  

...det märker man ju tycker jag att när man får sätta sig ner och diskutera med 
andra chefer och diskutera ledarskap och diskutera den typen av frågor, ja men 
då får man ganska mycket med sig tillbaka. (B) 

  
På konferenser och liknande kan det ofta vara samtalen mellan de formella 
aktiviteterna som är mest givande enligt chef A. 
  

För ibland är det så att vi åker på någon konferens och så blir det väldigt väldigt 
intensivt och det är promenad på luncherna och middag på kvällen som är det 
mest givande, man har massa utbyte. (A) 

  
Chef G var inne lite på samma spår, att det är inspirerande att åka iväg på kurser 
men sen kommer man tillbaka till verkligheten. Därför är nätverk bättre och G 
poängterade att man ofta är väldigt ensam som chef. Dessutom, menade chef G, 
finns det mycket kunskap och erfarenhet i organisationen som man kan ta tillvara. 
  

Tittar man på organisationen, hur många chefer har vi, 25? Säg att alla har 5 års 
erfarenhet av ledarskap, det blir många års erfarenhet. Så man behöver inte alltid 
titta på en extern lösning. (G) 

  
Chef E skulle gärna se att chefer avsatte två dagar per kvartal och samlades för att 
diskutera en eller två frågor kopplade till ledarskapet som en uppföljning på det 
ledarskap- och utvecklingsprogram alla chefer går. Det vore dessutom bra om 
någon ledde dessa träffar och agerade processägare, menade chef E. 
  

Så kan man koncentrera sig på någon fråga, gruppdynamik, konflikthantering 
eller vad det är. Så rullas det hela tiden så det finns i medvetandet.(E) 
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Chef E och B öppnade även upp för nätverksträffar med externa aktörer. Chef B 
trodde att chefer idag är fega när det gäller att utnyttja de nätverk de redan har. 
Chef F såg fördelen med att organisationen är kommunal och har många andra 
organisationer att vända sig till, där man inte ses som konkurrenter. Dessutom såg 
chef F att det kan finnas en tidsaspekt i att skapa nätverk. Eftersom F har jobbat 
som chef så pass länge har han/hon redan ett nätverk att tillgå men en nyare chef 
måste börja någonstans.   

4.2.5 Stöd genom utbildning och utveckling 
Flera chefer pratade om att det kan vara ett stöd att få möjligheter till utbildning 
och utveckling. Några nämnde att de har eller håller på att genomgå 
organisationens interna ledarskaps- och utvecklingsprogram och såg detta som en 
del av chefsstödet. De menade att det ger en bra verktygslåda och en bra grund att 
stå på. 
  

Det har man ju jobbat ganska mycket med tycker jag här, som jag upplever det. 
Alltså se till att man har en verktygslåda i sånt som man kan råka ut för eller 
behöva göra i sin roll som ledare. (F) 

  
Enligt chef E är det bra med ett gemensamt utvecklingsprogram men han/hon 
skulle även vilja ha möjlighet till regelbunden uppföljning. 
 

Den har varit jättebra. Det jag dock saknar är att det är så längesedan jag gick 
den så liksom. Jag skulle vilja, liksom fräscha upp den. Det är säkert fem år sedan 
jag gick den, fyra kanske. Men den har varit jättebra, har ju berört många liksom, 
oerhört mycket nytta av den i vardagen. (E) 

  
Några chefer sa att det är viktigt att chefer får utvecklas så att de inte står still i sitt 
ledarskap. Enligt chef I bör det även finnas en balans mellan utbildningar för 
personal och för chefer. 
  

Det krävs ju en del utav chefen och då tror jag att olika utbildningar, 
utbildningsbiten är nog rätt viktigt där att man får känna att man inte står stilla i 
sitt ledarskap heller, utan man, man får ofta när man går på kurser till exempel 
får man lite nya inputs. Hur man ska agera eller ny motivation kanske också. Så 
att även chefen växer… (I) 

  
Chef E talade mer om vikten av att kunna få stöd och utbildning när han/hon har 
identifierat ett särskilt behov inom sin avdelning. 
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Det är ju inte banalt men alltså, hur kan jag liksom när jag identifierar ett behov 
på min avdelning, att det är det här vi skulle behövas utvecklas i, hur jobbar man 
coachande i sin karaktär, eller hur jobbar man, hur hanterar man konflikter och 
så vidare. (E) 

  
Vidare menade chef E säger att det är bra att organisationen satsar mycket på både 
sina chefers och personalens utveckling. En annan chef, F, upplever att det bara är 
att säga till vad han/hon behöver så går det att ordna. Den känslan är ett bra stöd i 
sig menade chef F. 
  

Men det finns ju en vilja och en intention att det ordnar sig, alltså har jag ett 
specifikt önskemål så upplever jag att det skulle nog inte vara så svårt att få 
igenom. Å i det så finns det ju, det är ju ett jättestort stöd att veta att det är så. (F) 

  
Chef H talade om att det är viktigt att det finns möjlighet till förkovring och 
poängterade att det kan ske på olika sätt. Även chef F var inne på samma spår och 
förtydligade att det första man tänker på ofta är utbildning och att det är lätt att 
fastna där, men att det finns andra sätt att skaffa sig kunskap. 
 

Det kanske man alltid kan jobba mer på att hitta annat. Det blir väldigt lätt att 
man fastnar i utbildning, alltså å det är en kurs vi ska hitta å det är inte alltid det 
är det som är, kanske å träffa likasinnade, nätverka. (F) 

 
För chef H handlar utveckling mycket om att hålla sig uppdaterad och hänga med i 
vad som händer. 
 

Det ska finnas möjlighet att ta del av det senaste på marknaden, att få åka på 
kurser, skaffa sig utbildning eller deltaga i nätverk utanför företaget. (H) 

 
Chef B pratade i stället mycket om att möjligheten att utvecklas i karriären var ett 
viktigt stöd och att det till stor del är närmsta chefens ansvar. 
  

Sen naturligtvis möjligheten att på nåt vis växa i kostymen på nåt sätt va, och när 
kostymen blir för liten ja men då kanske man ska ha en annan kostym. Som kanske 
innebär andra uppgifter eller mera ansvar eller förändrat ansvar eller ja. Och det 
är ju också ett sätt att få människor att, det är ju också ett stöd. (B) 

4.2.6 Stöd genom analysverktyg 
Några chefer uttryckte att bra analysverktyg för att följa upp verksamheten och 
kunna fatta beslut skulle kunna ses som ett viktigt chefsstöd. De menade att det är 
viktigt att kunna underbygga både kort- och långsiktiga beslut. 
 



 29 

Och då behöver man hjälpmedel och analysverktyg egentligen för att ta reda på 
vad det är som påverkar bäst på kort sikt och på lång sikt. Hus står ju i en hundra 
år ungefär så det är ju en långsiktig verksamhet. Så det är lite unikt jämfört med 
annan verksamhet. (D) 

 
För chef I handlar det även om att kunna göra snabbare och bättre analyser i 
verksamheten. 
 

Man kanske kan hitta mer ekonomiska rapporter mer i realtid, hur mår våra 
fastigheter? Så vi kan göra en snabbare och bättre analys och lite sådana saker, 
men då går vi ner på ren verksamhet. (I) 

4.2.7 Övriga stöd 
Enstaka chefer nämnde även andra stöd som de var relativt ensamma om och/eller 
inte förklarade särskilt ingående. En sorts stöd som endast ett par chefer nämnde 
var handlingsfrihet. Chef H återkom vid flera tillfällen under intervjun till vikten av 
handlingsfrihet för chefer.  
 
Chef H nämnde också att själva arbetsplatsen kan ses som ett stöd för en chef, 
delvis eftersom den är en plats för representation som förmedlar något till 
personalen. Även chef D ansåg att fasta funktioner så som lokaler och kontor med 
mera kan vara viktiga för en chef. 
  
Några chefer pratade om att de såg den underställda personalen som en viktig källa 
till stöd. Chef C söker i huvudsak stöd från personalen i olika ämnesfrågor eftersom 
de kan vissa saker bättre än han/hon själv. För chef D är det viktigt att personalen 
fungerar bra ihop med sin chef då det bidrar som stöd för chefens utveckling. 
  

Så jag söker mycket stöd hos dom, gör jag nog liksom och frågar vad dom tycker. 
(C) 

  
Chefsstöd kan även, enligt några chefer, komma utifrån organisationen. De källor 
till stöd som nämndes i detta sammanhang var konsulter, facket, mentorer samt 
leverantörer och samarbetspartners. Ingen av cheferna förklarade något av dessa 
stöd närmare. 

4.3 Resultat från fokusgruppsintervjun 
Under diskussionen om det allmänna kring chefsstöd ägnades mycket av tiden åt 
tillgänglighet och gruppen förtydligade här att det är viktigt att veta vad för stöd 
som finns att tillgå och var stöden kan inhämtas. Gruppen ansåg att det skulle 
kunna vara bra med någon form av portal på intranätet eller liknande. De kom även 
tillbaka till erfarenhetsaspekten och trodde att man som chef skulle ha större nytta 
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av något sådant här när man är ny i organisationen, då det kan vara svårt att veta 
var stödet finns. 
När vi diskuterade stödfunktionerna bekräftades bilden av att stödfunktionerna inte 
alltid bara underlättar för cheferna. Gruppen menade att i takt med att 
stödfunktionerna växer så blir de mer självgående och startar egna projekt, vilket 
kan medföra merarbete för cheferna ute i verksamheten. Vidare menade cheferna i 
gruppen att det kan finnas en otydlighet kring vad som kan lämnas över till 
stödfunktionerna och att det vore bra om stödfunktionen verkligen kunde ta över ett 
problem så att chefen mer eller mindre kan släppa det. Detta skulle hänga samman 
med att stödfunktionerna bättre skulle behöva marknadsföra sig själva och vad de 
kan göra för cheferna. 
 
När det gäller chefsstöd genom tydlighet, återkom diskussionen till att hitta 
ramarna som cheferna ska agera inom. Gruppen trodde att dialogen med närmsta 
chefen skulle kunna ligga till grund för en tydligare bild. Framförallt uppföljning av 
vad som händer i verksamheten.  
 
En aspekt som gör det svårare med tydligheten är att cheferna ofta har väldigt 
mycket att göra eftersom det inom organisationen ofta sätts upp väldigt höga mål. 
Ambitionen är ofta hög men det är inte ovanligt många av de punkter eller mål som 
sätts upp aldrig slutförs. Detta bidrar enligt cheferna till att det är svårt hitta sitt 
ansvarområde eftersom många punkter kanske inte direkt är anknutna till chefens 
egentliga verksamhet. Gruppen ansåg därför att det är viktigt med realistiska mål 
för verksamheten så att det faktiskt är möjligt att landa och bli klar med något 
ibland. 
 
Då det gällde närmsta chefen som ett stöd betonade gruppen vikten av att ha en 
närvarande chef som förstår verksamheten och att de för en naturlig dialog i 
vardagen. Närmsta chefen ska också skapa förutsättningar på samma sätt som 
chefen i sin tur ska göra för sina underställda. En poäng som framkom var att det är 
viktigt för chefer på alla ledningsnivåer att lägga tid på ledarskapet. Även chefer 
som leder chefer måste hinna vara närvarande i verksamheten och skapa 
förutsättningar för sina underställda att lyckas. 
 
För stöd genom nätverk sade gruppen egentligen inte så mycket nytt utan de 
betonade vikten av att få prata om ledarskap med andra chefer, utan några 
dokumentationskrav, men att tiden för detta är ett problem då den dagliga 
verksamheten är för tidskrävande. En tanke som framkom var att olika chefer kan 
behöva deltaga i olika nätverk och att det därför i en förlängning kan behövas flera 
nätverk att välja mellan. För att komma igång med chefsnätverken trodde gruppen 
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att det krävs att någon tar initiativ och organiserar det inledningsvis men att det 
därefter kan bli mer självgående. Gruppen trodde också att nätverkande internt 
skulle kunna bidra till andra effekter som till exempel bättre tydlighet i 
organisationen. 
När vi diskuterade utbildning och utveckling lyftes ett nytt perspektiv på varför det 
behövs, nämligen att utbildning och utveckling behövs för att samhället förändras 
över tid och därmed även ledarskapet då nya generationer äntrar arbetsmarknaden. 
Cheferna gav målande exempel med forskning som gjorts på 80-talister och 90-
talister och menade att det krävs utbildning för att hänga med i hur ledarrollen 
förändras. 
 
Angående analysverktyg sades inte något nytt direkt utan mest att de är viktiga för 
att underlätta beslutsfattande. 
 
Under övriga stöd var det mest underställd personal som skapade en diskussion. 
Gruppen såg det som självklart att som chef ta stöd från sina underställda. Cheferna 
såg sig själva och sina underställda som “vi”, ett team. Detta underlättas av 
kontinuerlig dialog dem emellan och att vara prestigelös som ledare.    

4.4 Synen på chefsstöd från VD:n 
På den inledande frågan om hur organisationen styrs pratade VD:n om vikten av 
målen för verksamheten och att dessa bryts ned så att varje enskild chefs uppdrag 
är tydligt. Det ska vara tydligt för cheferna varför de går till jobbet om dagarna. Det 
är också utifrån diskussionen kring uppdragen och målen som det blir intressant att 
diskutera chefsstöd. 
 

Men när uppdraget är tydligt beskrivet så kan man ju också börja se, vad behöver 
man då för att nå dit? Det är då det börjar bli intressant, men oftast så börjar man 
kanske, lite för snäv vinkel börjar prata om vad man behöver för stöd utan jag tror 
det är viktigt med just måldiskussionen.  

 
VD:n tror på att ge chefer mycket handlingsfrihet och uttrycker det som att vägen 
ska vara bred och att varje chef ska ha gott om ansvar och befogenheter. För att det 
ska fungera är det dock viktigt att alla i företagsledningen jobbar på samma sätt. 
 

Det är ju väldigt viktigt när jag har rekryterat dom som sitter i företagsledningen 
då att dom också jobbar på samma sätt. Alltså rejält med ansvar och 
befogenheter.  
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Samtidigt menar VD:n att friheten och det egna ansvaret kan upplevas som 
frustrerande av en del. Därför är det viktigt att det alltid finns möjlighet att 
diskutera och hjälpas åt att hitta lösningar.  
 

Väldigt frustrerande för en del, för det innebär kanske att man inte får svar på 
alla frågor utan man får själv svara på dom. Jag kan alltid komma och bolla om 
svaret, var det rätt? Men det kanske upplevs ibland lite otydligt. Så diskuterar 
man kring det hela och så kommer man fram till en lösning.  

 
Om cheferna ges denna handlingsfrihet måste det också vara accepterat att det blir 
fel ibland och det är genom att cheferna själva få ta huvudansvaret som de växer 
och kan ta för sig. 
 

Att även om vägen är bred och lite obekväm så får man hjälp när man kommer 
och kör ner i diket lite grann, upp igen och sen testar man då, å då tror jag att 
människor växer. 

 
Vidare konstaterade VD:n att det är tufft att vara chef då det är många krav att leva 
upp till. Syftet med att stötta chefer är att det ska bli lättare för dem att leva upp till 
kraven och nå målen. 
 

Det är så, vi är här för att sköta en uppgift och kan vi då se till att det är lättare 
för chefer att sköta sitt uppdrag då når vi ju framgång. 

 
VD:n tycker att chefsstöd handlar mycket om dialogen i organisationen. Både 
dialogen kring målen och uppdragen men även kring värdegrundsfrågor. Om 
chefsstödet ska bli effektivt gäller det att få en god dialog i hela organisationen. Det 
är viktigt för chefer att kunna nätverka och tala med andra chefer, både internt och 
externt, men också med ledningen och de underställda medarbetarna. 
 

Jag tror den här dialogen kan föra folk framåt. Så kan det va internt, och det kan 
ju va både med medarbetare inom det egna ansvaret och även horisontellt med 
andra chefer. Och självklart komma hit också då. 

 
Chefsstödet är ytterst VD:ns ansvar och till stor del handlar det om att arbeta med 
värdegrunden och skapa en kultur i organisationen som tillåter cheferna att ta hjälp 
när det behövs. 
 

För om en viktig del i chefsstödet är dialogen så är det svårt att organisera en 
dialog. Utan det är mer en kultur man vill skapa i företaget liksom att det ska gå 
att prata med varandra och att det är viktigt.  
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När det gäller arbetet med värdegrunden och kulturen i organisationen återkommer 
VD:n till att det även handlar om att nå målen. 
 

Men det är ju, om vi pratas så, vad ska vi säga, värdegrunden är vår själ. Så 
syftar det ju ändå till att vi ska, ska skapa en själ i företaget, en kultur i företaget 
så att vi kan trivas och jobba här, men det syftar ju också till att vi ska bli det 
företag vi är åsatta att bli. 

 
En annan viktig aspekt när det gäller chefsstöd är enligt VD:n att människor är 
olika och därför kan de behöva olika stöd. 
 

Så det är så olika det här med personligheter och hur det funkar, vi är ju trots allt 
människor. 

 
Det är inte bara hur människor är som kan vara avgörande för vilket stöd som 
behövs utan själva situationen som chefen befinner sig i kan också spela roll. VD:n 
betonar dock att det inte behöver ha med chefens ålder att göra. Det gäller att vara 
uppmärksam på olika chefers varierande behov och inte tro att samma sak fungerar 
för alla. 
 

Så att chefsstödet varierar nog lite beroende på, det blir så lätt när man sitter 
såhär va att såhär ska chefsstöd vara, men det varierar nog väldigt mycket tror 
jag. Och vara lyhörd för det. 

 
Det är även viktigt att det finns en ”verktygslåda” med mer formellt stöd där chefen 
kan söka hjälp i mer specifika frågor. Denna verktygslåda kan även innehålla 
formell utbildning och liknande. VD:n tog också som exempel, att det hos de högre 
cheferna i organisationen, egentligen krävs god kompetens inom tre 
huvudområden. Dessa tre är ledarskap, affärsmässighet och fastighetskunskap. Om 
en chef, till exempel vid en nyrekrytering, brister i någon av dessa kompetenser så 
går det till viss del att lösa genom att stötta chefen inom det området. 
 

Så hittar jag en person som är väldigt duktigt ledare och affärsman. Så kan vi 
säga att fastighetskunskapen, den hjälper vi dig med. Hitta en som är väldigt 
duktigt ledare och kan fastigheter på sina fem. Då kan du också hjälpa till med 
affären.  

 
Dock så krävs det att personen i grunden har goda förutsättningar för att bli en bra 
ledare eftersom det kan vara svårare påverka. 
 

Jag vill inte göra avkall på ledarskapet. För det är svårt att ändra människors 
personlighet, deras syn på människan. 
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VD:n tror att chefer oftast vet bäst själva vilket stöd de behöver. Ibland kan det 
dock vara så att de är så upptagna i sin verksamhet så att de har svårt att stanna upp 
och fundera. Då kan det krävas att någon annan kliver in. På frågan om det finns 
någon gräns för hur mycket stöd chefer kan få återkommer VD:n till vikten av en 
god dialog. 
 

Så det är klart det finns gränser. Men det finns väl knappast i pengar eller tid, 
inget generellt i varje fall. Utan återigen måste det vara i dialogen. 

 
Avslutningsvis sammanfattade VD:n att chefsstöd handlar mycket om att få 
cheferna att känna sig trygga och bekväma med att ha mycket ansvar och 
handlingsfrihet. Detta uppnås bäst genom en god dialog inom organisationen och 
en kultur som uppmuntrar att alla hjälps åt. 
 

Men också att vägen är så bred att man är trygg i det. Det kan jag och mina 
kollegor hjälpa till och skapa. Så att, kör man ner i diket ibland så funkar det 
ändå, så hjälps vi åt att lösa det och så kör vi på igen. Då blir det mer utav en för 
alla, alla för en och så löser vi det.  För jag kan inte göra mitt jobb själv. Jag är 
ju helt beroende utav alla andra i företaget, oavsett om man är chef eller inte. 

4.5 Resultatsammanfattning 
Det övergripande syftet med studien kan kort sägas vara att öka förståelsen för 
fenomenet chefsstöd. Resultatet har på flera sätt bidragit till detta då flera allmänna 
aspekter av chefsstöd har framkommit. Cheferna i organisationen ansåg att 
chefsstöd kan vara många olika saker och att det kan finnas olika kategorier eller 
olika sorters stöd. Till exempel kan stödet variera beroende på chefens olika roller, 
vad syftet med stödet är eller vem stödet riktas till. En annan viktig aspekt är att 
chefsstöd bör vara både allmänt och anpassat. Det bör dels finnas stöd som är 
tillgängligt för alla chefer i en organisation men det bör även finnas möjlighet till 
individuellt anpassat stöd. En faktor som kan förklara skillnaden i olika chefers 
behov av stöd är erfarenhet. Vidare ansåg cheferna att stöd ska vara lätt att tillgå då 
det behövs. VD:ns allmänna syn på chefsstöd var att det handlar mycket om 
dialogen i organisationen. Det är viktigt att chefer får mycket handlingsfrihet att 
lösa frågor själva och för att det ska fungera behöver de få stöd när de kör fast eller 
halkar snett. Det är även viktigt att ledningen jobbar enhetligt då det gäller 
handlingsutrymme och dialog så att alla chefer får samma möjligheter. Även VD:n 
ansåg att chefers behov av stöd kan variera och att det till stor del beror på 
situationen de är i samt att de är olika som människor. Oftast tror VD:n att chefer 
vet bäst själva vilket stöd de behöver men ibland kan de vara så upptagna i den 
dagliga verksamheten att det krävs att någon annan kliver in och talar om det. 
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Då det gäller frågorna om vilket stöd chefer behöver, och varför, framkom ett antal 
konkreta stödformer under analysen. En viktig del är att chefer får stöd i sakfrågor 
där de saknar tillräcklig kompetens eftersom chefer omöjligen kan kunna allt. Ett 
annat viktigt stöd är att det finns en tydlighet kring ansvar och befogenheter så att 
cheferna känner en trygghet och vågar agera. För att kunna göra ett bra jobb måste 
chefen också ha rätt förutsättningar och möjligheter att fatta bra beslut och leda 
verksamheten. Ytterligare en viktig stödfaktor för cheferna ansågs vara att få 
utbildas och utvecklas så att de kan hålla sig uppdaterade och motiverade. Många 
ansåg också att det kunde vara stödjande att få diskutera och utbyta erfarenheter 
inom ledarskapsfrågor i någon sorts nätverk. Då VD:n gav sin bild av vilket stöd 
chefer behöver handlade det mycket om handlingsutrymme och en god dialog. 
Även nätverk, utbildning och stöd i sakfrågor nämndes. Syftet med alla former av 
chefsstöd är att underlätta för cheferna att nå målen för verksamheten. 
 
Avslutningsvis svarar resultatet på frågan om varifrån stödet bör komma och delvis 
hur det bäst kan tillhandahållas. Cheferna ansåg att stöd i sakfrågor i huvudsak 
kommer från stödfunktioner som HR, IT eller ekonomi och det är viktigt att dessa 
finns nära verksamheten och jobbar kundfokuserat mot cheferna. Det kan även 
handla om olika analysverktyg. Då det gällde tydligheten ska den dels komma från 
ledningen i form av till exempel riktlinjer och policys men även den närmsta chefen 
har en central roll. Det ansågs viktigt att ha en god dialog med den närmsta chefen 
och att denne var närvarande och skapade goda förutsättningar för det dagliga 
arbetet. Utbildning och utveckling ansågs kunna komma från olika håll men gärna 
utifrån så att ny kunskap förs in i organisationen. Cheferna vill utbyta erfarenheter 
med andra chefer som gärna får arbeta inom organisationen, även om det delvis kan 
finnas behov av externa nätverk. VD:n menade att han/hon bär det yttersta ansvaret 
för chefsstödet men att det kan komma från olika håll. Det viktigaste är att 
handlingsutrymmet och dialogen sprider sig ut i verksamheten via ledning och 
mellanchefer och för att detta ska lyckas måste det finnas en samsyn och en viss 
kultur i organisationen. VD:n ansåg att det är viktigt för chefer att nätverka med 
andra chefer men också med både över- och underordnade. Utöver det behöver 
cheferna även tillgång till en verktygslåda med mer formellt stöd.   
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5. FORSKNINGSPERSPEKTIV MED ANKNYTNING 
TILL RESULTATET 
I denna del presenteras forskning som har anknytning till det resultat som 
presenterades ovan. För att kunna fördjupa diskussionen om chefsstöd ansåg vi att 
det behövdes ett mer teoretiskt perspektiv. Med den induktiva ansats vi använt oss 
av, fick resultatet från intervjuerna ligga till grund för fortsättningen. Den 
forskning och de teorier som redovisas nedan har valts ut för att vi anser att de 
tillför ytterligare ett perspektiv till diskussionen kring tydlighet, närmsta chefen, 
nätverk, utbildning och utveckling samt analysverktyg. Någon användbar teori eller 
forskning kring allmänna aspekter av chefsstöd eller stödfunktioner har vi inte 
lyckats finna, så dessa har utelämnats. 

5.1 Tydlighet  
Enligt Bolman och Deal (2010) skapar strukturer klarhet, trygghet och 
förutsägbarhet. Författarna kopplar bland annat strukturer till tydlighet genom 
regler, föreskrifter och riktlinjer men också till roller, mål och arbetsbeskrivningar. 
De anser att det kan finnas en problematik med för mycket regler, riktlinjer och 
föreskrifter som hämmar kreativiteten och initiativförmågan och istället gynnar så 
kallade paragrafryttare. Regler, riktlinjer och policys begränsar handlingsfriheten 
men hjälper å andra sidan till att skapa en förutsägbarhet och enighet (Bolman & 
Deal, 2010). Författarna menar också att organisationer allt för ofta pendlar mellan 
för hårda regelverk och för lösa regelverk, utan att finna en bra balans. 
 
Yrkesroller anger vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter en person har (Bolman & 
Deal, 2010). Författarna menar att det finns en risk med att inte ha tydligt fördelade 
ansvarsområden. Vissa frågor kan helt enkelt ”falla mellan stolarna”. Risken finns 
också att områden överlappar varandra, vilket då medför att resurser slösas i 
onödan och även att konflikter kan uppstå. Enligt Yukl (2012) är 
rollförväntningarna sällan noga definierade på ledare utan lämnar stort utrymme till 
ledarna att utforma rollen själv. Roller kan tolkas olika, vilket kan göra att fokus 
hamnar på olika saker beroende på hur ledaren prioriterar. Alvesson och 
Sveningsson (2003) menar i sin tur att chefer och deras handlingar präglas av 
organisationskulturen och kulturens värderingar. 
  
När det gäller mål har det visat sig att det är viktigt att kunna bryta ner över-
gripande mål och omsätta dem i konkreta och mätbara delmål för att arbetsteam i 
en organisation ska prestera bättre och att för att få alla att dra åt samma håll 
(Bolman & Deal, 2010). 
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5.2 Närmsta chefen 
Yukl (2012) beskriver den så kallade leader-member exchange theory (LMX-
teorin) som handlar om de dyadiska utbytesrelationer som uppstår mellan över- och 
underordnade. Enligt teorin uppstår med tiden en utbytesrelation mellan en ledare 
och dennes underordnade inom vilken det förekommer ömsesidiga påverkans-
processer som bland annat syftar till att definiera individernas inbördes roller. 
Ledaren har en unik utbytesrelation med varje enskild underordnad och det kan 
variera hur mycket utbyte de har av varandra. Relationen kan bygga på att ledaren 
har kontroll över olika resultat och belöningar som den underordnade ser som 
önskvärda, till exempel bättre arbetsuppgifter eller främjande av den underordnades 
karriär. I utbyte kan den underordnade bidra med högre lojalitet och engagemang 
och arbeta hårdare. 
 
Både ledaren, den underordnade och organisationen de verkar inom har mycket att 
vinna på en god utbytesrelation. Yukl (2012) redogör för en rad forskningsresultat 
som behandlar LMX-teorin. Dessa visar att goda utbytesrelationer ofta leder till 
positiva effekter så som starkare tillfredställelse och engagemang, bättre 
arbetsprestationer samt en ökad rollklarhet. I framgångsrika utbytesrelationer 
tenderar underordnade och ledare att uppvisa vissa karaktärsdrag. Den 
underordnade använder ofta rak kommunikation, uppvisar starkt engagemang för 
organisationen och är stödjande mot ledaren. Även ledaren uppvisar ett stödjande 
beteende i stället för att ha en mer dominant roll och ägnar sig mer åt delegering 
och konsultation än övervakande av den underordnade. Uppnås goda 
utbytesrelationer visar forskningen också ett starkt samband till den underordnades 
förtroende. 
 
En chef som har en god utbytesrelation med sin egen chef har större sannolikhet att 
utveckla liknande relationer med sina underordnade (Yukl, 2012). Många chefer i 
organisationer är både ledare och underordnade samtidigt och det har stor betydelse 
för effektiviteten i ledarskapet hur chefen klarar av att integrera de båda rollerna. 
Det är till viss del oundvikligt att det uppstår rollkonflikter när chefen ska hantera 
krav från både över- och underordnade. Dessa komplexa frågor har, enligt Yukl 
(2012), inte fått tillbörligt utrymme inom ledarskapsforskningen. Vidare menar 
författaren att det inom ledarskapsforskningen ofta har lagts för stor vikt vid att 
studera just dyadiska relationer och därmed har det inte tagits tillräcklig hänsyn till 
andra komplexa orsakssamband kring ledareffektiviteten. Det är viktigt att ha i 
åtanke att ledarskap inte bara är en dyadisk påverkansprocess utan att det även är 
en organisatorisk process, påpekar Yukl (2012). 
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5.3 Nätverk 
Enligt Bratton och Gold (2012) tycker chefer i små och medelstora företag ofta att 
det är värdefullt att kunna diskutera problem med andra chefer och lära sig av 
varandra. Chefer i små och medelstora företag har ofta svårt att finna tid och 
engagemang för formella utvecklingsaktiviteter som inte är direkt kopplade till de 
vardagliga problemen. En tänkbar lösning för att utveckla ledare i små och 
medelstora företag kan därför vara att låta dem delta i olika nätverk. Att chefer 
nätverkar är en del av deras ledarutveckling som syftar till utveckling genom ett 
interpersonellt plan, att samspela med människor, enligt Bartol och Zhang (2007). 
Bartol och Zhang (2007) menar att nätverk kan användas för att söka stöd och hjälp 
i svåra eller utmanande uppgifter. Olika nätverk kan hjälpa till på olika sätt. Vilket 
nätverk som kontaktas för att söka stöd beror på vad saken gäller.  
 
Kontakten med olika nätverk sker ofta informellt, i alla fall efter ett tag, men 
Bratton och Gold (2012) föreslår action learning som ett mer formellt sätt att arbeta 
med nätverk och samtidigt göra lärandet mer centralt. Action learning syftar till att 
utveckla ledarskapskompetensen hos chefer genom att dessa får reflektera över och 
kritiskt ifrågasätta verkliga problem i grupp tillsammans med andra chefer (Revans, 
2011). En av grundidéerna inom action learning är att lärande och handling är 
intimt sammankopplade och därför läggs stor vikt vid att det är verkliga problem 
som behandlas vid gruppträffarna och att de lösningar som diskuteras också provas 
i verkligheten för att sedan behandlas igen. På detta sätt, menar Revans (2011), 
tillvaratas den samlade erfarenheten hos cheferna som deltar. 
 
En action learning-insats kan utformas på många olika sätt och bör anpassas till 
kontexten (Revans, 2011). Det finns dock ett antal saker som är viktiga att ta 
hänsyn till vid utformandet och utövandet av action learning, enligt Johnson 
(2010), och dessa har författaren beskrivit i vad han kallar för ett etiskt ramverk för 
utövandet av action learning. De åtta faktorer som bör beaktas är grundaren Revans 
tankar kring action learning, gruppens sammansättning, handledarens roll, 
frågeställningarnas/problemens karaktär, processen med kritisk reflektion och 
ifrågasättande samt resultatet. En vanlig kritik mot action learning är att det finns 
en risk att lärandet främst gynnar individen och inte organisationen (Brook, Pedler 
& Burgoyne, 2012). Dessutom betonar Vince (2008) att det finns en risk för att 
lärandet blockeras av känslomässiga och politiska processer i en organisation.  



 39 

5.4 Utbildning och utveckling 
Det finns en mängd olika sätt att utbilda och utveckla ledare (Yukl, 2012). Dels 
finns det mer formella utvecklingsinsatser som utbildning, coachning, 
självhjälpsaktiviteter och workshops. Idag är det dock allmänt känt att det även är 
viktigt med mer informella aktiviteter där cheferna får lära sig av erfarenheterna på 
arbetsplatsen. Bratton och Gold (2012) framhäver att många ledare lär av 
erfarenhet och genom samverkan med andra på arbetsplatsen. Dessa aktiviteter kan 
stödjas och struktureras genom att organisera till exempel mentorskap och nätverk. 
 
Att arbeta strategiskt med utbildning och utveckling av ledare är viktigt för 
organisationer på lång sikt enligt Yukl (2012). Även Bratton och Gold (2012) 
menar att det kan innebära fördelar för organisationer att arbeta mer strategiskt med 
ledar- och chefsutveckling. Det kan leda till en ökad förändringskapacitet och 
samtidigt medföra signifikanta prestationsförbättringar i organisationen. Än så 
länge saknas dock tillräcklig forskning för att vi med säkerhet ska kunna säga att 
satsningar på ledarutveckling faktiskt leder till förbättrad prestation (Bratton & 
Gold, 2012). Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) förklarar att det dels 
är det svårt att mäta att det faktiskt är kompetensutvecklingsinsatsen som leder till 
vissa effekter eftersom mycket annat händer samtidigt i organisationen. Dessutom 
finns det en mängd olika individ- och miljöfaktorer som kan medföra att effekterna 
uteblir. 
 
Även Yukl (2012) framhåller att trots det stora utbudet av utbildnings- och 
utvecklingsinsatser för chefer och ledare råder det en relativ brist på forskning som 
visar att sådana insatser är effektiva. Det är också svårt att säga vilken sorts insatser 
som leder till vilka effekter. Författaren erbjuder ändå en del generella råd kring 
hur insatsernas effektivitet kan förbättras. Bland annat så utvecklas cheferna bättre 
om de utmanas och får lära sig att hantera nya problem och situationer. Om de 
dessutom får möjlighet att analysera sina erfarenheter och får bra feedback så 
förstärks lärandet ännu mer. 
 
Enligt Nilsson et al. (2011) är målet med kompetensutvecklingsinsatser att de ska 
resultera i lärande. För att detta lärande faktiskt ska uppstå måste vissa 
förutsättningar vara uppfyllda i en organisation. Dels måste det finnas både 
handlingsutrymme och interaktionsutrymme. Individer måste ha möjlighet att lära 
genom nya erfarenheter samt diskutera med kollegor. Utöver det krävs att det finns 
goda utbildningsmöjligheter samt en kultur som stödjer lärande. När det gäller 
kulturen handlar det dels om att det ska finnas en tolerans för initiativ- och 
risktagande samt att kritiskt tänkande och ifrågasättande uppmuntras. Slutligen, 



 40 

menar Nilsson et al. (2011), kan inget lärande uppstå om inte individen själv har ett 
engagemang och en vilja att lära. 

5.5 Analysverktyg  
En av chefers viktigaste uppgifter är att fatta beslut men också en av de mest 
utmanande uppgifter (Duan, Ong, Xu & Mathews, 2012). Med en ökad tillgång på 
information, framförallt elektronisk, har ofta chefer för mycket information att 
tillgå. Bolman och Deal (2010) menar att det i den komplexitet och mångtydighet 
som organisationers omgivning präglas av, behövs tekniska system som hjälper till 
och samlar in information och sedan analyserar informationen. Chefer kan inte ta 
till sig all information som finns tillgänglig utan måste välja vilken information de 
ska ta till sig, enligt Duan et al. (2012), som också menar att hjälpsystem bör gå 
från att leverera information till att sortera bort irrelevant information. Om inte 
detta sker går det inte att förvänta sig att informationen ska användas på ett 
effektivt sätt.  
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I denna del kommer först de empiriska resultaten från de enskilda 
chefsintervjuerna, fokusgruppen och intervjun med VD:n att diskuteras i relation 
till de övergripande teorier som redovisats. Detta görs utifrån de olika källor stöd 
kan komma ifrån. Därefter görs en kritisk reflektion angående studiens 
genomförande och resultatet. Till sist presenteras studiens övergripande slutsatser. 

6.1 Diskussion 
Resultatet visar att chefsstöd kan vara många olika saker och förstås på flera olika 
sätt. Det empiriska resultatet från de enskilda intervjuerna har redovisats utifrån 
chefernas perspektiv som mottagare av chefsstödet och där framgår det ganska 
tydligt hur de resonerar kring chefsstödet. För diskussionen kan det i stället vara 
intressant att ändra fokus och vidga perspektivet så att förståelsen för fenomenet 
kan stärkas ytterligare. Cheferna talade om ett antal olika specifika stöd och genom 
dessa kan olika källor till stöd utläsas. Den följande diskussionen kommer att ta sin 
utgångspunkt i dessa källor och behandla chefsstöd mer övergripande för att 
avslutas med en kort diskussion kopplat till förståelsen för chefsstöd. 

6.1.1 Ledning och närmsta chef 
Ett ord som återkom många gånger i intervjuerna med linje- och mellancheferna 
var tydlighet. Chefer ser det som ett viktigt stöd att det finns en tydlighet kring 
ansvarsområden, mandat och målsättningar i verksamheten så att de kan känna sig 
trygga och våga agera. Källan till denna tydlighet ansågs i första hand vara 
ledningen och närmsta chefen. Vikten av tydlighet kring roller och ansvarsområden 
betonas även av Bolman och Deal (2010) som dessutom menar att tydliga 
strukturer och riktlinjer skapar trygghet och förutsägbarhet. Samtidigt ansåg VD:n 
och ett antal av cheferna att det är väldigt viktigt att ge chefer handlingsfrihet. 
VD:n talade om att vägen för cheferna måste vara bred och att stödet sätts in när 
någon hamnar snett och kör i diket. Även denna bild stöds i teorin av Bolman och 
Deal (2010) som menar att för mycket regler och riktlinjer hämmar kreativitet och 
initiativförmåga. Även Yukl (2012) talar om att ledare ofta får stort utrymme att 
utforma sin roll själva. Mot bakgrund av detta framstår det som att det möjligen 
finns en motsättning mellan chefers behov av tydlighet och handlingsfrihet. 
 
Bolman och Deal (2010) menar att många organisationer har problem att hitta en 
bra balans när det gäller regler och styrning. Ur ett chefsstödsperspektiv uppstår 
frågan hur ledningen i en organisation ska kunna tillgodose chefernas behov av 
tydlighet och trygghet utan att behöva göra avkall på deras handlingsfrihet i allt för 
stor utsträckning. Enligt VD:n stavas lösningen dialog. En god dialog mellan de 
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olika ledningsnivåerna skapar en tydlighet kring mål, ansvar och arbetssätt. Om det 
sedan finns en kultur och ett gemensamt synsätt kring ledarskap i organisationen så 
behöver inte handlingsfriheten bli lidande. VD:n får delvis stöd för sitt resonemang 
i forskningen kring LMX-teorin som enligt Yukl (2012) har visat att goda 
relationer mellan över och underordnade bland annat leder till ökad rollklarhet och 
bättre prestationer. Teorin visar också att chefer som har en god relation till 
överordnade oftare utvecklar bättre relationer till underordnade vilket kan tyckas ge 
ytterligare stöd till resonemanget VD:n har om vikten en god dialog mellan 
samtliga ledningsnivåer. 
 
I nästa steg blir det då intressant att fundera mer konkret kring hur den goda 
dialogen ska kunna uppnås. Omfattningen av denna studie är otillräcklig för att det 
ska vara möjligt att föra några djupgående resonemang kring detta men vissa 
ledtrådar går möjligen att finna i resultatet. Enligt cheferna handlar det mycket om 
att deras närmsta chef är närvarande i verksamheten, engagerar sig och vet vad som 
försiggår. Dialogen ska vara regelbunden och det ska vara högt i tak. Den tidigare 
nämnda forskningen kring LMX-teorin ger stöd för att relationen mellan över- och 
underordnad tjänar på bland annat att båda parter uppvisar ett stödjande beteende 
och har en rak kommunikation (Yukl, 2012). En annan faktor som betonades starkt 
under fokusgruppen var vikten av att sätta realistiska mål för verksamheten som 
faktiskt följs upp så att chefen dels kan prioritera men också har möjlighet att landa 
och bli klar emellanåt. Även VD:n pratade om målen och vikten av att det ska vara 
tydligt för var och en varför de går till jobbet om dagarna. Både Bolman och Deal 
(2010) och Yukl (2012) resonerar kring målens roll i arbetet för chefer så möjligen 
ligger en del av lösningen till stödet där. 

6.1.2 Stödfunktioner 
Ett annat viktigt stöd som cheferna pratade om är det mer formella stödet. Det 
handlar dels om stöd i sakfrågor och olika analysverktyg men även om formell 
utbildning och utveckling. Den huvudsakliga källan till den här sortens stöd verkar 
vara stödfunktionerna i organisationen. Dessa bidrar med sakkunskap och analyser. 
HR-funktionen ansvarar även för att utbilda och utveckla cheferna. När det gäller 
stödfunktionernas roll kan det vara svårt att ta ett övergripande teoretiskt grepp 
eftersom det antagligen skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika organisationer 
vilka funktioner som behövs och hur de bör fungera. Även cheferna i denna studie 
gav en något splittrad bild av hur stödfunktionerna bäst kan stödja arbetet. Många 
nämnde dem bara i förbifarten som något som till stor del togs för givet. Av det 
som diskuterade deras funktion lite djupare kan dock några generella drag utläsas. 
Det verkar vara själva funktionen och tillgängligheten som är viktigast. Stödet ska 
fylla en viss funktion och finnas tillgängligt direkt när det behövs, var det kommer 
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ifrån sågs som mer sekundärt. Poängen om att växande stödfunktioner med egna 
agendor i förlängningen kan öka belastningen på cheferna, och således motverka 
sitt eget syfte, kan vara värd att fundera över. 
Det är även svårt att utifrån resultatet diskutera djupare kring analysverktygens 
funktion annat än att syftet med dem är att underlätta beslutsfattande på lång och 
kort sikt. Just att fatta beslut kan ses som en av chefens viktigaste uppgifter (Yukl, 
2012), vilket talar för att stödet för detta också kan vara viktigt. Till stor del verkar 
det handla om att hantera information (Duan et al., 2012) och hur det ska gå till är 
inget som omfattningen av denna studie tillåter någon djupare granskning av. Ska 
vi tro den bild Bolman och Deal (2010) beskriver om omgivningens ökande 
komplexitet så kan frågan om analysverktyg dock vara väl värd mer 
uppmärksamhet. 
 
Ett något djupare resonemang kan föras kring vikten av utbildning och utveckling 
som chefsstöd. Innan diskussionen förs vidare kan det vara intressant att notera det 
som både Yukl (2012) och Nilsson et al. (2011) poängterar, nämligen att det trots 
den omfattande forskningen inom kompetensutvecklingsområdet inte finns 
tillräckliga bevis för att kunna påstå att sådana insatser faktiskt leder till förbättrad 
prestation. Antagligen skulle samma problem uppstå om någon fick för sig att 
försöka mäta prestationseffekter av chefsstöd i allmänhet. Samtidigt framhåller 
cheferna i denna studie att de gör ett bättre jobb om de får stöd och får utvecklas. 
Möjligen kan det finnas anledning att fundera en extra gång kring syftet med 
utbildning och utveckling. Det kan finnas en risk att detta främst gynnar cheferna 
personligen och inte kommer organisationen till del. Risken är möjligtvis ännu 
större om cheferna har stor frihet att själva välja vilken utbildning och utveckling 
de behöver. 
 
Även VD:n framhåller att syftet med chefsstöd i allmänhet är att hjälpa cheferna att 
prestera och nå målen. Kanske är problemet med att bevisa effekter, både av 
kompetensutveckling och eventuellt även av chefsstöd, av större betydelse inom 
vetenskapen än vad det är i praktiken? För cheferna i studien handlar behovet av 
utveckling både om att förvärva ny kunskap men också om att hålla sig motiverade. 
De vill ha utbildning kontinuerligt den ska gärna förmedla det senaste inom 
ledarskapsområdet så att cheferna kan hålla sig uppdaterade. Från vetenskapligt 
håll finns det, som tidigare nämnts, väldigt mycket skrivet inom kompetens-
utvecklingsområdet och någon djupare genomgång av detta kommer inte att göras 
här. Generellt är det viktigt med en stödjande kultur i en organisation för att ge 
goda förutsättningar för lärande och utveckling (Nilsson et al., 2011). En intressant 
reflektion kring den beskrivning av en stödjande lärkultur som Nilsson et al. (2011) 
ger är att den har många likheter med resonemanget VD:n har kring vilken kultur 
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som behövs för att stödja chefer i arbetet för att uppnå målen. Möjligen finns det 
likheter mellan förutsättningarna för lärande och förutsättningarna för bra chefsstöd 
i organisationer. 

6.1.3 Kollegor 
Bratton och Gold (2012) beskriver att många chefer lär sig bäst av mer informella 
aktiviteter där de får dra nytta av sina egna och andras erfarenheter, framför allt i 
små och medelstora företag. Enligt cheferna i denna studie är just möjligheten att 
utbyta erfarenheter med andra chefer också en viktig källa till stöd, bland annat för 
att lösa olika problem. Andra chefer kan också bidra med kunskap i sakfrågor samt 
stötta vid beslutsfattande. Detta antyder att bilden av fördelarna med chefsnätverk 
kanske behöver breddas och komma att omfatta mer än bara ledarutveckling. Under 
fokusgruppsintervjun diskuterades det även kring att nätverk mellan cheferna 
eventuellt skulle kunna hjälpa till att förbättra andra delar av chefsstödet. 
Chefsgrupperna skulle kunna diskutera frågor om tydlighet, roller och 
utbildningsbehov till exempel. Dessutom går det i linje med åsikterna VD:n har om 
att dialogen är central i chefsstödet. Någon som var övertygad om vinsterna med att 
låta chefer reflektera över sina erfarenheter med varandra var Revans (2011) som 
grundade action learning. Det som skrivits från forskarhåll kring action learning 
kan vara en rik källa till inspiration och vägledning kring hur nätverk mellan chefer 
bör arrangeras för att ge så bra effekter som möjligt. 

6.1.4 Underställd personal 
En fjärde källa, som endast fick lite utrymme i de enskilda intervjuerna, är 
underställd personal. Under fokusgruppsdiskussionen rådde enighet om att 
underställd personal är en självklar och viktig källa till stöd för chefen. I 
forskningen kring den tidigare nämnda LMX-teorin framhålls också vikten av att 
underställda är lojala och stödjande mot sin chef för att goda dyadiska relationer 
ska uppstå (Yukl, 2012). Att denna stödkälla inte gavs mer plats under de enskilda 
intervjuerna kan möjligen bero på att cheferna till stor del såg det som självklart 
och knappt värt att nämna. Det framstår dock som troligt att stöd från underställda 
är viktigt, för att inte säga avgörande, för att chefer ska vara framgångsrika med att 
nå målen för sin verksamhet. Vidare verkar det rimligt att det stödet kan ta sig 
många olika uttryck. 

6.1.5 Förståelse för chefsstöd 
Avslutningsvis kan det vara intressant att reflektera lite kring hur chefsstöd kan 
förstås. I presentationen av resultatet användes olika specifika stöd för att sortera 
informationen och göra den mer lättbegriplig. I denna diskussion har i stället de 
olika källorna till stödet använts i samma syfte. De enskilda cheferna gav lite olika 
förslag på hur chefsstöd skulle kunna kategoriseras. Ett av dessa var att skilja på 
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chefs- respektive ledarrollen. Det förslaget var extra intressant eftersom det är den 
uppdelningen som Yukl (2012) använder sig av för att förtydliga chefsarbetets 
natur. Möjligen kan samma uppdelning vara av nytta för förståelsen av chefsstöd 
genom att skilja på stöd som är riktat till ledarrollen och stöd som är riktat till 
chefsrollen. VD:n menade att en högre chef behöver vara duktig ledare, ha goda 
sakkunskaper (i detta fall kring fastighetsbranschen) samt vara duktig affärsman. 
Om vi låter ledarskapet stå för sig så skulle sakkunskaperna och affärsmässigheten 
kanske kunna sägas tillhöra den mer byråkratiska chefsrollen. Denna uppdelning 
lider av vissa brister eftersom de olika rollerna, enligt Yukl (2012), är svåra att 
tydligt skilja åt. Om det är så som VD:n antyder, att det innebär olika utmaningar 
att stödja chefer i de olika rollerna, så kan ändå sättet att tänka kanske vara 
värdefullt ur ett organisationsledningsperspektiv. Kanske krävs olika angreppssätt 
beroende på om chefen ska stödjas i sin chefsroll eller sin ledarroll? Kanske får det 
konsekvenser för hur organisationen väljer att arbeta med chefsstöd i stort?  

6.5 Kritisk reflektion 
Nedan reflekterar vi kritiskt över studien som helhet. Det som reflekteras över är 
metoden och resultatet. 

6.5.1 Metod 
Eftersom vi valde en induktiv ansats, med målet att det empiriska resultatet skulle 
utgöra grunden för resten av studien, ansåg vi att det var viktigt att försöka undvika 
att vår förförståelse påverkade resultatet. Ett viktigt steg i detta var att hålla 
intervjufrågorna så öppna som möjligt för att inte påverka chefernas möjligheter att 
svara fritt. Till exempel ville vi ge cheferna möjligheten att svara att de inte ansåg 
sig behöva något stöd om de ville det. Vi anser att vi lyckades bra med detta vid 
utformandet av själva intervjuguiden och ett par chefer påpekade även att vissa 
frågor var väldigt öppna. Eftersom vi inte hade någon teori om chefsstöd att utgå 
ifrån så var vår förförståelse inte heller särskilt stor. Däremot var det svårare att 
undvika att vara ledande under själva intervjuerna eftersom de delvis liknade öppna 
samtal. För varje intervju som genomfördes ökade också vår förförståelse och det 
finns en risk att vi omedvetet påverkade cheferna. Vi turades även om att ha den 
mer framträdande rollen under intervjuerna vilket även det kan ha påverkat 
cheferna olika. Vi anser dock att vi har gjort vad vi har kunnat för att minimera 
dessa risker genom att ställa öppna frågor och ha ett ödmjukt förhållningssätt. 
Eftersom båda har varit närvarande vid samtliga intervjuer och samma 
intervjuguide användes rådde även en stor samsyn kring hur intervjuerna skulle 
genomföras. Vi valde även att lägga intervjun med organisationens VD sist för att 
inte bli färgade av dennes svar. 
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Problematiken kring förförståelsen gällde även vid analysen av resultatet från 
intervjuerna. Vår ambition vid analys och presentation av resultatet var att hålla oss 
så nära chefernas sätt att uttrycka sig och resonera som möjligt samt att använda 
många direkta citat så att läsaren själv kan få en så oförvanskad bild som möjligt av 
det som sades. Dock ska det nämnas att vi valde att kategorisera de stöd cheferna 
talat om under olika rubriker, även om chefen inte använt just de orden då stödet 
beskrevs. Det förekom alltså ett visst mått av tolkning från vår sida som vi ansåg 
var nödvändig för att kunna få en mer överskådlig och läsbar resultatdel. 
 
Vi valde att göra ett mailutskick till de som skulle intervjuas en tid innan 
intervjuerna. Vi gjorde det för vi trodde att chefsstöd skulle kunna vara så mycket 
mer än vad cheferna spontant skulle komma på under själva intervjun. Vår 
förhoppning var att cheferna skulle fundera över chefsstöd innan och därmed ge oss 
mer genomtänkta svar. Dessutom var cheferna informerade redan tidigare om att vi 
skulle genomföra vårt examensarbete om chefsstöd i deras organisation. I mailet 
(se bilaga 3) bad vi cheferna tänka igenom fenomenet chefsstöd och betonade att 
syftet med studien inte var att utvärdera situationen i nuläget. Innan vi skickade 
mailet funderade vi över eventuella konsekvenser ett mailutskick skulle innebära 
och kom fram till att så länge vi inte är ledande på något sätt så övervinner 
fördelarna de eventuella nackdelarna. 
 
Valet att genomföra fokusgruppsintervjun var också grundat i åsikten att fördelarna 
övervägde de eventuella nackdelarna. Vid denna diskussion var både vi och 
representanterna från HR-avdelningen väldigt aktiva och det påverkade självklart 
resultatet. Diskussionen innebar dock en unik möjlighet för oss att gå igenom 
resultatet med cheferna och få verifierat att vi uppfattat saker på rätt sätt. Enligt oss 
ger detta en extra tyngd åt resultatet och en bättre möjlighet för läsaren att värdera 
studien som helhet. Det kan också diskuteras hur etiskt riktigt det var att ha med 
representanter från HR-avdelning. Det kan hämmat vad cheferna som var på 
fokusgruppen valde att uttalade sig om. Att det bara var tre chefer som deltog kan 
också setts som mindre bra. Dock var fokusgruppen som tidigare nämnt mest tänkt 
för att validera de resultat vi redan fått fram och eventuellt fördjupa förståelsen för 
resultaten. 

6.5.2 Resultat 
Vi anser att det finns anledning att reflektera kring ett par faktorer som möjligen 
kan ha påverkat chefernas svar och i förlängningen studiens resultat. De kritiska 
överväganden som redovisas nedan är tänkta att hjälpa läsaren att värdera 
trovärdigheten i det som påstås i denna uppsats.  
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För det första upplevde vi att chefernas resonemang många gånger var påverkat av 
den situation de för tillfället var i. Detta kan ses som väldigt naturligt men det är 
värt att påpeka eftersom studien syftar till att skapa en mer övergripande förståelse 
för chefsstöd. Emellanåt var det svårt att få cheferna att tänka så brett kring 
chefsstöd som vi önskade eftersom vi ville undvika att vara ledande i frågorna. Det 
finns alltså en risk att vissa delar av resultatet är färgade av en viss chefs specifika 
situation. Vid analysen har vår ambition dock varit att i första hand lyfta fram 
sådant som vi anser kan bidra till den mer allmänna förståelsen.  
 
Det faktum att cheferna kände till syftet med uppsatsen och visste att den skulle 
komma företagsledningen och HR till del kan också ha påverkat hur de svarade. Vi 
kan inte utesluta att chefernas svar delvis kan vara påverkade av ett bakomliggande 
syfte att påverka företagsledningen eller HR på något sätt. Det kan även vara så att 
cheferna har känt sig begränsade av det och inte sagt allt som de egentligen tycker. 
Vi upplevde inte något av detta i någon större utsträckning under intervjuerna men 
det är värt att ha i åtanke då resultatet tolkas. 
 
De chefer som deltog valde aktivt att göra det. Samtidigt var det ett antal chefer 
som valde att inte bli intervjuade. Vi kan bara spekulera kring anledningarna till att 
vissa chefer ville vara med och andra inte men risken finns självklart att resultatet 
skulle ha sett annorlunda ut om vi hade haft en annan urvalsmetod. Det kan till 
exempel vara så att de chefer vi intervjuade tycker att chefsstöd är väldigt viktigt 
eller intressant eller att de upplever ett större behov av stöd än andra. Det kan också 
varit för de hade en egen agenda med att deltaga, inte för studiens skull. Det kan 
också varit så att de cheferna såg sin chans att klaga på organisationen. Trots det att 
vi varit tydliga med att syftet inte är att utvärdera organisationen när det gäller 
chefsstöd. I och med vi inte hade ett utvärderande syfte kan det tänkas att 
beskrivningen av organisationen blivit lidande då organisationen ville vara 
anonym. Särskilt när vi inte frågade något om organisationen i sig under 
intervjuerna. Cheferna kan också tänkas deltagit i studien för de vill påverka 
organisationens chefsstöd, och då kanske mot en viss riktning. Då cheferna visste 
att rapporten skulle komma i organisationens händer.  
 
Ovanstående utgör bara ett fåtal exempel på faktorer att ta hänsyn till. Det viktiga 
är att resultatet tolkas med hänsyn till kontexten och det faktum att studien endast 
omfattar ett fåtal chefer från en specifik organisation. De kan ha mycket 
gemensamt med chefer i andra organisationer men troligen så är även skillnaderna 
stora.  
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Samtidigt kan det tänkas att när cheferna vet att rapporten kommer komma till 
organisationen att de hämmar dem från att säga känsliga saker. Det kan också 
funnits en risk att cheferna valt att försökt ge en bättre bild av organisationen, men 
det har spelat så stor roll för oss, då fokus har varit chefsstöd och inte 
organisationen. 

6.6 Slutsatser 
! Behov - En första övergripande slutsats som studien pekar mot är att behovet av 
stöd varierar mellan olika chefer både när det gäller hur mycket stöd en chef 
behöver samt vilket stöd som behövs. Detta hänger samman med att chefer kan 
vara olika som personer och de kan befinna sig i olika situationer. För att förstå en 
enskild chefs behov av stöd bör alltså både personen och kontexten beaktas.  
 
! Olika stöd - En andra viktig slutsats är att chefsstöd kan vara många olika saker, 
från stort till smått. Det kan röra sig om allt ifrån övergripande organisationskultur 
och styrning ner till stöd i specifika sakfrågor eller ett särskilt analysverktyg.  
 
! Olika syfte - En tredje slutsats är att dessa olika stöd kan ha olika syften, det vill 
säga att de syftar till att stödja chefen i olika delar av dennes arbete. En tänkbar 
uppdelning är att stödet kan vara riktat till chefsrollen respektive ledarrollen.  
 
! Olika källor - Avslutningsvis kan vi slutleda att chefsstöd kan tillhandahållas 
från olika källor. Dessa tillhandahåller delvis olika sorters stöd men samma sorts 
stöd kan även komma från flera källor. Källorna kan finnas internt i organisationen 
eller externt utanför organisationen. 
 
Dessa slutsatser ska inte ses som några absoluta sanningar utan endast som bidrag 
till att underlätta förståelsen det komplexa fenomenet chefsstöd. Utifrån det som 
framkommit i denna studie tror vi att det är viktigt, både inom teorins värld och i 
praktiken, att ha en helhetsbild för att så bra som möjligt kunna förstå chefers 
behov av stöd. För att underlätta detta vill vi presentera följande förslag till modell 
(figur 2) för hur chefsstöd skulle kunna förstås ur chefers synvinkel. Modellen gör 
inte anspråk på att vara komplett utan är tänkt att illustrera de slutsatser som dragits 
ovan. Under modellen följer även en närmare beskrivning hur den bör utläsas.  
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Figur 2. Förslag på hur chefsstöd kan ses ur chefens perspektiv. 
 
I modellen visualiseras det övergripande sättet att tänka kring chefsstöd som 
föreslås i denna studie. I centrum är chefen och dennes behov av stöd som kan 
påverkas av faktorer så som person och situation. Runt om finns de olika källorna 
till stöd som identifierats och det anges även om dessa källor finns internt i 
företaget, externt eller både och. Från källorna går pilar som anger olika sorters 
stöd. Denna modell illustrerar bara stöd till chefen eftersom det är studiens fokus. 
Därför är pilarna enkelriktade. Rimligen kan chefen även utgöra en källa till flera 
av dessa stödformer men detta har inte undersökts och därför anges det inte heller i 
modellen. Det skulle kunna vara många fler pilar men för tydlighetens skull har vi 
valt ut ett fåtal centrala. Pilarna har olika färg för att illustrera det huvudsakliga 
syftet med stödet. Svart innebär stöd för chefsrollen, vit innebär stöd för ledarrollen 
och randig innebär att stödet kan vara för båda rollerna. Runt hela modellen finns 
en cirkel som illustrerar att allt chefsstöd måste förstås utifrån den specifika 
kontexten chefen befinner sig i.   
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Denna uppsats lämnar många lösa trådar och mycket arbete återstår för att öka 
förståelsen för chefsstöd som fenomen. Vi har tagit några första trevande steg mot 
detta mål och hoppas nu att andra kan tänka sig att ta vid där vi slutade. Utifrån 
våra erfarenheter från genomförandet av denna studie vill vi ge följande förslag på 
tänkbara kunskapsluckor som skulle behöva fyllas.  
 
Först och främst så är vår framställning relativt teorisvag. Det skulle behövas en 
mer omfattande genomgång av relevanta teorier och tidigare forskning som på 
olika sätt kan tänkas tillföra något till förståelsen för chefsstöd. Precis som vi 
nämner i början av uppsatsen så finns det massor skrivet som kan tänkas ha med 
chefsstöd att göra men det saknas ett helhetsgrepp. Det vore till exempel intressant 
med ett resonemang kring möjliga definitioner av chefsstöd, mer teoretiska 
resonemang kring hur chefsstöd kan tolkas och förstås, mer fördjupade resonemang 
kring hur chefsstöd kan kategoriseras och så vidare. Chefsstöd skulle även kunna 
angripas mer kritiskt. I denna uppsats har vi förhållit oss relativt okritiskt till olika 
begrepp så som ledarskap och chefskap. Våra resonemang är delvis normerande 
och vi har inte fört några djupare kritiska resonemang kring olika aspekter av 
resultatet. Exempelvis skulle det kunna vara intressant att mer kritiskt resonera 
kring syftet med chefsstöd. Vem ska vinna på det? Är det i första hand ett 
kontrollmedel? Hur kan chefsstöd relateras till makt- och påverkansprocesser i 
organisationer? 
 
Utöver ovanstående förslag till mer teoretiska angreppssätt ser vi även att mycket 
skulle kunna göras empiriskt. Till exempel kunde det vara intressant med en större 
och mer kvantitativt inriktad undersökning med ett bredare urval för att se om det 
går att få fram några mer generaliserbara slutsatser kring chefsstöd. Det vore även 
intressant med studier som mer på djupet undersöker olika aspekter av fenomenet. 
En annan spännande fråga att studera är hur stöd till chefer skiljer sig från stöd till 
andra medarbetare. Vilka behov är unika just för chefer?  Eftersom chefsstöd slukar 
en del resurser ute i organisationer så finns det säkerligen ett stort intresse för 
studier som försöker utreda vilka konkreta effekter, i form av förbättrade 
prestationer eller liknande, som chefsstöd faktisk ger. För vår egen del vore det 
intressant om någon fick för sig att pröva vår föreslagna modell och se hur väl den 
faktiskt kan sägas förklara chefsstöd. Hur som helst så ser vi att det kan finnas 
mycket kvar att göra inom detta område, det är bara fantasin och intresset som 
sätter gränserna. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 1, linje- och mellanchefer 
 
Hej och välkommen! Innan vi börjar vill kolla av att du vet vad som gäller: 
 

● Vad uppsatsen syftar till och hur den kommer att användas 
● Frivilligheten 
● Anonymiteten 
● Inspelning 
● Upplägget 

 
Några frågor? 
 
Starta inspelning! 

 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
Kan du beskriva vad du har för position här på företaget? 
  Ansvarsområde/verksamhet/arbetssituation?  

Kan du beskriva verksamhet du är ansvarig för? 
  Antal underställda?  
 
Har du arbetat som chef länge?     
  Hur länge har du varit chef här på företaget? 
 
 Vad anser du är dina viktigaste uppgifter som chef? 
 
Vad påverkar hur du presterar i ditt arbete utöver du själv?  
 Omständigheter? Förutsättningar? Hinder? Viktigaste faktorerna? 
 
 
TEMA 1 - Vad är stöd? 
Vad är chefsstöd? Hur ser du på stöd?  

Hur ser du på stöd i din roll som chef? 
Vad har du för erfarenheter av chefsstöd? 
Vad kan chefsstöd vara för dig? Hur påverkar stödet dig i arbetet? 
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  Stöd för vad? Är det viktigt och varför? 

Vad är syftet med stödet?  
  Vad upplever du som svårast/mest utmanande i ditt arbete? Svårast 
att klara av själv? 
 

Hur skulle det kunna tillhandahållas?  
Varifrån kan det komma? Hur ser du på tillgången av stödet? Vad är 

rimligt? 
Få du göra det du vill? Hinder? 
 

Går det att kategorisera stödet på något sätt? 
   
Finns det något annan sorts stöd som kan vara viktigt?  

Kan chefsstöd vara något annat? 
Kan det komma någon annanstans ifrån? 

 
TEMA 2 - Idealt stöd 
Hur skulle du vilja vara som chef?  
  Vad är målet? 
 
Om du själv fick organisera stödet runt dig i din chefsroll, i din 
situation, hur skulle det då se ut? 
 Varför? Varifrån kan stödet komma? 
 

(Hur skulle DIN stödsituation kunna se ut idealt sett? Rimligt.)  
Kan det tänkas finnas några hinder för detta(stödet)?  
  

Är det något mer du skulle vilja ta upp kring chefsstöd?  
Har vi missat något viktigt? 

 
-Kolla med kollegan-  
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Bilaga 2 - Intervjuguide, VD/ledning 
Hej och välkommen! Innan vi börjar vill kolla av att du vet vad som gäller: 
 

● Vad uppsatsen syftar till och hur den kommer att användas 
● Frivilligheten 
● Anonymiteten 
● Inspelning 
● Upplägget 

 
Några frågor? 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
Kan du förklara kort hur förtaget styrs?  

Hur fungerar beslutsvägarna?  
Vad finns det för policys och riktlinjer? 

 
Hur ser du på chefskap i organisationen? 

Vad innebär det? Hur ska en bra chef vara? 
Har organisationen någon plan för sina chefer? Utvecklingsplan?  
 

TEMA 1 - Vad är stöd? 
Hur ser du på chefsstöd i organisationen?  
  Vad kan det vara/innebära? 
  Vad är syftet med stödet? Styra organisationen genom chefsstödet? 
Stöd för vad?  
  Är det viktigt och varför?  
  Vem ska vinna på det? (Chefen? Företaget? Medarbetarna?)  
  Vem är ansvarig för stödet? Varifrån ska/kan det komma? Varifrån 
ska initiativet komma?  
  Vet cheferna alltid bäst vilket stöd de behöver? Ska de själva söka 
det stöd de anser sig behöva eller behövs det riktat stöd från ledningen? 
 Tydlighet? 
 Olika typer av stöd till olika chefer? Till olika delar av yrket?  
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TEMA 2 - Idealt stöd 
Om vi ser till en ideal situation, hur skulle stödet kunna vara 
organiserat? 
  Hur tror du att chefsstödet skulle kunna utvecklas?  

Vad är rimligt? Kan det finnas några hinder?  
Finns det någon annan sorts stöd som kan vara viktigt?  
  Kan det komma någon annanstans ifrån? 
 
Är det något mer du skulle vilja ta upp kring chefsstöd?  
  Har vi missat något viktigt? 
 
Vad tror du om uppsatsen vi gör här hos er? 

Kommer “slutprodukten” användas? Hur? 
____ 
 
-Kolla med kollegan-  
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Bilaga 3 - Utskickad information till respondenter 
Hej, 
 
Nu börjar det närma sig tiden för intervjun som du är inbokad på den XXXX 
klockan XXX, på huvudkontoret. För att kunna prata ostört kommer vi att 
hålla till i konferensrummet XXXX, så dit är du välkommen. 
 
Information inför intervjun 
Som vi nämnt tidigare kommer dessa intervjuer utgöra grunden i vår 
kandidatuppsats om chefsstöd. Vårt syfte är att öka förståelsen för linje- 
och mellanchefers behov av stöd i det dagliga arbetet samt hur det 
eventuella behovet kan tillgodoses. Vi tänker att chefsstöd kan innebära 
många olika saker och för att vi ska få så bra underlag som möjligt från den 
korta tid som vi har till förfogande så får du gärna fundera lite kring det 
innan vi ses. Frågorna under intervjun kommer att vara av öppen karaktär 
och lämna stor frihet åt dig i dina svar. Vi vill betona att syftet inte är att 
utvärdera situationen idag utan att bidra till ökad förståelse i allmänhet.  
 
Det är också viktigt att du känner till följande innan vi ses: 
 

● Anonymitet - Din anonymitet kommer att garanteras till den grad att 
det som sägs under intervjun inte kan härledas tillbaka till dig. Ditt 
namn kommer aldrig att förekomma i uppsatsen. 

● Rättigheter - Det är helt frivilligt att ställa upp på intervjun och du har 
rätt att avbryta intervjun när du vill.  

● Användning - Det som sägs under intervjuerna kommer endast att 
användas i vår uppsats. Denna kommer att delges företaget och 
publiceras via Linköpings universitet. I uppsatsen kommer det inte att 
anges på vilket företag studien har ägt rum. 

● Inspelning av intervjun - Vi skulle gärna vilja göra en ljudinspelning 
av intervjun för att underlätta vårt fortsätta arbete med uppsatsen. Om 
du inte känner dig bekväm med detta eller av andra anledningar inte 
vill bli inspelad, får du gärna meddela oss i förväg. Det är bara vi (Erik 
och Henrik) som kommer lyssna på inspelningen och den kommer att 
raderas när uppsatsen är färdig.  
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Om du är intresserad av resultatet från studien tänkte vi återkoppla och 
diskutera detta i grupp med HR och de chefer som är intresserade.   
Du är välkommen till detta tillfälle den 13 maj kl 13:00-15:00. Vi återkommer 
angående plats och lokal.  
  
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Henrik och Erik, Linköpings universitet 
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Bilaga 4 - Utskickad information till VD 
 
Hej, 
 
Det börjar närma sig tiden för intervjun som du är inbokad på den 22 april 
klockan 09:30. För att kunna prata ostört kommer vi att hålla till i 
konferensrummet Kvarnen så dit är du välkommen. Vårt syfte med intervjun 
med dig skiljer sig lite från de övriga cheferna. Vårt mål är att få en bild av 
hur du ser på chefskap och chefsstöd och vi tänker oss att det blir din och 
ledningens officiella syn som framkommer. Därmed kan vi inte hålla dig 
anonym för organisationen, dock kommer varken du eller företaget att 
nämnas med namn i uppsatsen. Vi uppskattar möjligheten att få intervjua 
dig då det ger ett intressant perspektiv åt vårt arbete. 
 
Information inför intervjun 
Som vi nämnt tidigare kommer dessa intervjuer utgöra grunden i vår 
kandidatuppsats om chefsstöd. Vårt syfte är att öka förståelsen för linje- 
och mellanchefers behov av stöd i det dagliga arbetet samt hur det 
eventuella behovet kan tillgodoses. Vi tänker att chefsstöd kan innebära 
många olika saker och för att vi ska få så bra underlag som möjligt från den 
korta tid som vi har till förfogande så får du gärna fundera lite kring det 
innan vi ses.  
 
Det är också viktigt att du känner till följande innan vi ses: 
. 

● Rättigheter - Det är helt frivilligt att ställa upp på intervjun och du har 
rätt att avbryta intervjun när du vill.  

● Användning - Det som sägs under intervjuerna kommer endast att 
användas i vår uppsats. Denna kommer att delges företaget och 
publiceras via Linköpings universitet. I uppsatsen kommer det inte att 
anges på vilket företag studien har ägt rum. 

● Inspelning av intervjun - Vi skulle gärna vilja göra en ljudinspelning 
av intervjun för att underlätta vårt fortsätta arbete med uppsatsen. Om 
du inte känner dig bekväm eller av andra anledningar inte vill bli 
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inspelad, får du gärna meddela oss detta i förväg. Det är bara vi (Erik 
och Henrik) som kommer lyssna på inspelningen och den kommer att 
raderas när uppsatsen är färdig.  

 
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Henrik och Erik, Linköpings universitet 
 


