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Abstract 

 

The main purpose of this paper was to examine in what way the occupational category 

middle managers are experiences their situation of work. This working situation is based on 

demands that come from their working environment and also based on in what degree they 

experience that they can choose in what way their work should be executed in the best way. 

The fact that middle managers are an occupational category of focus in these kinds of 

discussions was not a new fact for me but still relevant to further examine. In addition to 

above, this papers purpose was also to examine what role middle managers are playing in 

relation to superiors and subordinates. This paper is of comparative nature and therefore 

makes comparisons between middle managers in private sector and public sector. To fulfill 

my purpose I have chosen to relate to and answer three questions which are presented below 

this paragraph: 

 

 In what way are middle managers experiences their situation of work based on demands 

from the environment and control to choose in what way their work is best executed? 

 

 In what way are middle managers experiences and handle the ambivalence the role of 

interest can cause? 

 

 Are there any major differences in the role as middle managers related to the questions 

above depending if they are represent private or public sector – if so, how can they be 

explained? 

 

To answer the questions above in a satisfying way I used a method based on a qualitative 

approach where my empirical material was gathered by interviews with six respondents. 

These respondents are all working as middle managers in the two sectors, three from each. 

The conclusion of this paper is, which is already known, that working as a middle manager is 

filled with demands from the environment. In addition to that, this paper showed a difference 

regarding in what degree middle managers in the two sectors can choose how to execute their 

work. The middle managers in the private sector seem to have rather more control to choose a 

way to execute their work than their peers in the public sector. The main reason for that is 

explained by more rigid hierarchy in the later sector and also by longer way for decision 

making. The fact that middle managers are admitted to get stuck between contradictory 

demands from several stakeholders was nothing that this paper could show. All of those who 

answered were aware of whom they should answer to and the role conflict was nothing they 

seemed to ever experience. 
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Sammanfattning 

 

Det primära Syftet med denna uppsats var att närmare titta på hur yrkeskategorin 

mellanchefer upplever sin arbetssituation utifrån krav från omgivningen och utifrån förfogat 

handlingsutrymme. Att yrkeskategorin mellanchefer är en utsatt yrkesgrupp var något jag 

sedan tidigare visste men ville på förekommande anledning undersöka detta mer ingående. 

Sekundärt kan sägas att syftet också var att undersöka vilken roll mellanchefen spelar i 

förhållande till överordnade chefer och underställda medarbetare. Studien är av komparativ 

art eftersom den inte bara undersöker dessa frågeställningar separat utan också gör en 

jämförelse mellan privat och statlig sektor. För att kunna uppfylla nämnda syfte har jag använt 

mig av tre frågeställningar som nedan presenteras: 

 

 Hur upplever mellanchefer sin arbetssituation utifrån de krav dem utsätts för och det 

handlingsutrymme dem har till sitt förfogande? 

 

 Hur upplevs och hanteras den eventuella ambivalens som rollen som mellanchef kan 

medföra? 

 

 Finns det några väsentliga skillnader i rollen som mellanchef i privat respektive statlig 

sektor med avseende på de två ovanstående frågorna och hur skulle dem i sådana fall 

kunna förklaras? 

 

För att på ett tillfredställande sätt kunna besvara ovanstående frågeställningar har jag använt 

mig utav en kvalitativ forskningsansats och metod där mitt empiriska material samlats in 

genom att intervjua sex stycken mellanchefer, tre stycken från privat sektor och tre stycken 

från statlig sektor. Resultatet av denna undersökning har till stor del bekräftat ett redan känt 

faktum; att mellanchefer är en utsatt yrkeskategori med avseende på hur höga krav som ställs 

på dem. Vidare påvisades i denna studie en differens gällande vilket handlingsutrymme 

mellanchefer i respektive sektor tycktes ha. Mellanchefen inom privat sektor tycks ha något 

friare ramar att arbeta utefter än sina gelikar inom statlig sektor, vilket till stora delar 

förklarades med mer strikt hierarki och långa beslutsvägar i den senare. Att yrkeskategorin 

mellanchefer skulle vara föremål för att hamna i en så kallad rollkonflikt, med krav och 

förväntningar från omgivningen som står i kontrast till varandra var inget som studien 

påvisade. Samtliga respondenter var på det klara med att dem i första hand representerar 

arbetsgivaren och således också att de svarar uppåt i hierarkin. 

 

Nyckelord: Mellanchefer, arbetssituation, stress, krav, kontroll, rollkonflikt,  

 

 

 



Förord 

Jag skulle framförallt vilja tacka denna studies sex respondenter för att ni ställt upp på de 

intressanta samtal som legat till grund för studiens färdigställande. Tack för er tid och för ert 

engagemang. Samtidigt skulle jag vilja tacka min handledare Maria samt mina kurskamrater 

som kommit med viktiga synpunkter på studien. Vidare vill jag rikta ett stort tack till min 

mentor Jonas Andersson som fungerat som en testpilot på framförallt studiens intervjuguide. 

 

Filip Andersson 

Örebro universitet, januari 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Innehållsförteckning                                  Sid

                        
Kapitel 1. Inledning  .................................................................................................................. 1 
   1.1 Bakgrund ............................................................................................................................. 1 

   1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................... 2 

   1.3 Avgränsningar ..................................................................................................................... 2 

   1.4 Disposition .......................................................................................................................... 2 

Kapitel 2.  Teoretisk referensram ............................................................................................ 4 
   2.1 Stress i arbetslivet  .............................................................................................................. 4 

      2.1.1 Krav  ............................................................................................................................. 5 

      2.1.2 Kontroll ......................................................................................................................... 5 

   2.2 Rollteori .............................................................................................................................. 6   3 

      2.2.1 Rollkonflikt .................................................................................................................... 6 

   2.3 Teoretiska avgränsningar .................................................................................................... 7 

Kapitel 3. Tidigare forskning.................................................................................................... 8 

   3.1 Krav och kontroll ................................................................................................................ 8 

   3.2 Rollkonflikt ......................................................................................................................... 9 

   3.3 Sammanfattning ................................................................................................................ 10 

Kapitel 4. Metod ....................................................................................................................... 11 
   4.1 Metodval ........................................................................................................................... 11 

   4.2 Förförståelse ..................................................................................................................... 11 

   4.3 Urval samt presentation av respondenter .......................................................................... 12 

   4.4 Intervjugenomförande ....................................................................................................... 13 

   4.5 Intervjuguide ..................................................................................................................... 13 

   4.6 Etiska överväganden ......................................................................................................... 14 

   4.7 Bearbetning, analys och tolkning av empirisk data .......................................................... 15 

   4.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ....................................................................... 15 

Kapitel 5. Resultatredovisning och analys för privat sektor ............................................... 17 
   5.1 För mycket på sin lyra – för små möjligheter att styra? ................................................... 17 

   5.2 Mellanchefen – ett sändebud från ovan? .......................................................................... 19 

   5.3 Sammanfattning ................................................................................................................ 20 

Kapitel 6. Resultatredovisning och analys för statlig sektor ............................................... 21 
   6.1 För mycket på sin lyra – för små möjligheter att styra? ................................................... 21 

   6.2 Mellanchefen – ett sändebud från ovan? .......................................................................... 23 

   6.3 Sammanfattning ................................................................................................................ 24 

Kapitel 7. Resultatsammanfattning ....................................................................................... 25 
   7.1 Jämförande slutsatser mellan privat och statlig sektor ..................................................... 25 

Kapitel 8. Slutdiskussioner ..................................................................................................... 27    
   7.2 Resultatreflektion .............................................................................................................. 27 

   7.3 Teori och metoddiskussion ............................................................................................... 27 

   7.4 Förslag på vidare forskning .............................................................................................. 28 

 9. Källor och litteratur ........................................................................................................... 29 

 

Bilaga 1 

 

Figur 1: Karaseks modell om krav och kontroll ......................................................................... 5 

 

Figur 2 & 3: Studiens resultat baserat på Karaseks modell om krav och kontroll .................. 26 

 



 
1 

Kapitel 1. Inledning 

I detta inledande kapitel är min avsikt att leda läsaren in i ämnet. Detta görs genom en 

inledande introduktion där en inblick ges i vad studien kommer att handla om. Vidare 

diskuteras och preciseras vad jag syftar undersöka. Därefter följer de frågeställningar jag 

avser att besvara under arbetets gång samt de avgränsningar jag känt mig nödgad att göra. 

Kapitlet avslutas med en kortare disposition över hela studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Att vara mellanchef innebär i de flesta fall att man tillhör organisationens högre ledning men 

arbetet kan ibland vara frustrerande.
1
 Mellanchefen har personal både över och under sig i en 

organisation och krav kommer således från bägge håll.
2
 Ibland saknar dessutom mellanchefen 

erforderlig utbildning för att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt.
3
 Därtill bör 

läggas att mellanchefen i vissa fall har en låg grad av handlingsutrymme och inte alla gånger 

en helt tydliggjord roll. Ska till exempel chefskapet på mellannivå tillvarata underställda 

chefer och medarbetares intressen eller ska denne verka för högre chefers intressen?  

 

Traditionellt kan sägas att mellanchefen varit ett språkrör för högre chefers intressen och idéer, 

men i och med den senaste tidens decentralisering inom organisatorisk styrning kan dennes 

roll ha hamnat något i skymundan.
4
 Vad som gäller idag är något oklart men mycket av den 

senaste tidens ledarskapslitteratur menar att mellanchefens roll numera kan liknas vid motorn 

i verksamheten, placerad någonstans i mitten av den organisatoriska hierarkin.
5
 Inte sällan 

läser man i tidningar eller hör på radio att mellanchefen är den individ i organisationen som 

löper störst risk att utsättas för ohälsosam stress.
6
  

 

En delförklaring till detta skulle kunna vara att mellanchefen sitter i en slags fångenskap 

mellan underställd personal och högre chefer. En annan delförklaring skulle kunna vara att de 

krav som ställs på mellanchefen inte alltid står i paritet med det handlingsutrymme dem har 

att utföra sitt arbete. Särskilt det faktum att höga krav i kombination med en låg grad av 

handlingsutrymme leder till stress och ohälsa styrks dessutom av en mångfald av expertis 

inom området.
7
 Nämnda expertis kommer jag i ett senare skede av denna studie ha anledning 

att återkomma till och vidare diskutera kring. 

 

För att ge bilden av mellanchefens roll i organisationen viss rättvisa bör det understrykas att 

förutsättningarna för chefskapet på mellannivå antagligen varierar från organisation till 

organisation. Med bakgrund av ovan är min avsikt att djupare studera detta fenomen och 

förhoppningsvis komma fram till något som är värt att beakta eller något som åtminstone ger 

till anledning att vidareutveckla. 

                                                           
1
 Franzén Härje (2006). ABC för mellanchefer. Liber: Malmö, sid 16 

2
 Ibid, sid 7 

3
 Ibid 

4
 Drakenberg Margareth (1997). Från ledningens redskap till verksamhetens motor. Studentlitteratur: Lund, sid 8 

5
 Ibid 

6
 www.chef.se 

7
 Se t.ex. Allvin Michael, Aronsson Gunnar, Hagström Tom, Johansson Gunn & Lundberg Ulf (2006). Gränslöst arbete: 

socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar primärt till att undersöka hur mellanchefer i olika organisationer inom 

privat och statlig sektor upplever stress i sin arbetssituation utifrån de krav som ställs och 

utifrån det handlingsutrymme dem har att faktiskt utföra sina arbetsuppgifter. Ett sekundärt 

syfte för studien är att undersöka den ambivalens som sägs kan finnas i rollen som mellanchef. 

Till hjälp har jag följande frågeställningar som jag vid studiens färdigställande hoppats 

besvara. 

 

 Hur upplever mellanchefer sin arbetssituation utifrån de krav dem utsätts för och det 

handlingsutrymme dem har till sitt förfogande? 

 

 Hur upplevs och hanteras den ambivalens som rollen som mellanchef kan medföra? 

 

 Hur förklaras de eventuella skillnader som finns mellan privat och statlig sektor, med 

avseende på de två ovanstående frågorna? 

 

1.3 Avgränsningar 

Med hänsyn tagen till att aktuell studie är ett tidsbegränsat och icke finansierat projekt är det 

naturligt att detta sker med tämligen stränga avgränsningar. För det första kan jag utifrån 

studiens syfte och nämnda tidsram inte göra en helt uttömmande undersökning om 

mellanchefers arbetssituation. Fokus kommer, i enlighet med studiens syfte, ligga endast på 

vissa aspekter av mellanchefens arbetssituation. En andra avgränsning sker på ett geografiskt 

plan i och med att studien utförs i sex stycken organisationer inom Örebro län. Av detta skäl 

har jag inte heller några ambitioner att säga något om alla landets mellanchefers 

arbetssituation. En studie i denna omfattning brukar innehålla mellan sex och åtta intervjuer, 

men eftersom jag är ensam författare har jag valt att lägga mig i de nedre riktmärkena för 

antalet intervjuer. Vidare görs det i denna studie några begreppsliga avgränsningar som jag 

kommer att ha anledning att återkomma till vid ett senare skede.
8
 

 

1.4 Disposition 

Som nyligen avhandlat presenteras i första kapitlet dels undersöknings- och problemområdet. 

Detta följs åt av en kort beskrivning av studiens syfte samt tillhörande frågeställningar. 

Därefter följer en diskussion om de avgränsningar som varit nödvändiga att göra för att hålla 

sig inom de ramar som uppsats på c-nivå föreskriver. Kapitlet avslutas med en presentation 

om studiens fortsatta upplägg. Det andra kapitlet handlar övergripande om den teoretiska 

referensram jag valt för att på ett tillfredställande sätt kunna undersöka och förstå det 

empiriska materialet som samlats in. Kapitel två avslutas med att åter diskutera avgränsningar, 

fast denna gång på ett teoretiskt plan. Det tredje kapitlet ger dig som läsare en överblick över 

tidigare forskning som har relevans för denna studie. I kapitel fyra avhandlas metodval, 

förförståelse och metodologiska utgångspunkter för studien. I samma kapitel diskuteras 

intervjuerna samt aspekter direkt kopplade till dessa. Kapitlet avslutas med dels en 

beskrivning över hur jag valt att arbeta med det empiriska materialet som intervjuerna 

                                                           
8
 Se avsnitt 2.3 om teoretiska avgränsningar 
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frambringat och dels en beskrivning över hur jag förhållit mig till de centrala begreppen 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I kapitel fem, sex och sju följer 

resultatpresentationen med tillhörande analys. Studiens sista kapitel syftar till att kritiskt 

diskutera kring såväl resultat som teori- och metodval. Kapitlet avslutas med att föra fram tips 

på vidare forskning inom samma område. 
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Kapitel 2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel har för avsikt att ge läsaren en inblick i hur jag valt bland den stora mängd 

teorier som för denna studie skulle kunna vara ändamålsenliga. Vidare kommer jag att föra 

en kortare diskussion om de begreppsliga avgränsningar jag känt mig nödgad att göra samt 

motivera varför. 

 

2.1 Stress i arbetslivet 

Stress i arbetslivet är och blir allt vanligare. Till följd av, och i en tid präglad av allt hårdare 

krav från samhället och organisationerna däri är det inte särskilt besynnerligt att allt fler 

människor lider av ohälsosam stress.
9
 Fenomenet stress kan bero på en mångfald orsaker men 

har traditionellt delvis förklarats med högt ställda krav i kombination med ett litet 

handlingsutrymme samt med otydlighet kring de olika roller man har som anställd i en 

organisation.
10

 De roller man som anställd innehar eller blivit tilldelad är direkt kopplade till 

vissa krav och ett visst mått av handlingsutrymme.
11

  

 

Robert Karasek utvecklade år 1979 en stressmodell för att på ett begripligt sätt kunna belysa 

faran med att utsättas för över- eller understimulans i arbetet.
12

 Modellen fick tämligen 

omgående stort genomslag inom den socialpsykologiska organisations- och arbetslivs- 

forskningen.
13

 Karasek menar att det finns en tydlig korrelation mellan krav och kontroll 

avseende tillfredställelse i arbetet. Hur väl en individ klarar de allt hårdare kraven styrs av 

densammas möjlighet att utöva kontroll över situationen.
14

 Den individ som till exempel 

upplever att den har hög kontroll över arbetet klarar därför i högre utsträckning av högre krav 

och mår till och med väl utav det.
15

  

 

Modellen har genom åren fått utstå kritik från vissa håll, bland annat för att den anses för 

enkel och därför-förbiser-viktiga-aspekter-av-fenomenet-stress-och-utbrändhet.
16

 Samtidigt 

ska man komma ihåg att denna modell är mycket vedertagen och figurerar i eller anknyter till 

den mesta sociologiska och socialpsykologiska forskning som rör stress i arbetslivet. På 

nästkommande sida presenteras den traditionellt uppritade modellen som består av en så 

kallad fyrfältare. Nästkommande sida kommer även att närmare belysa de två aspekterna krav 

och kontroll och hur de bör förstås i relation till varandra. 

                                                           
9
 Allvin, m.fl. (2006) sid 133 

10
 Ibid, sid 139 

11
 Svensson Kerstin, Johnsson Eva & Laanemets Leili (2008). Handlingsutrymme: utmaningar i socialt arbete. Natur & kultur: 

Stockholm, sid 95 
12

 Allvin, m.fl. (2006) sid 140 
13

 Verfohstadt Elsy, De Witte Hans & Omey Eddy (2009). Demand, Control and its Relationship with Job Mobility among 
Young Workers. Economic and Industrial Democracy © 2009 Department of Economic History, Uppsala University, Sweden, 
Vol. 30(2): 266–293, sid 267 
14

 Allvin, m.fl. (2006) sid 140 
15

 Ibid, sid 141 
16

 Verfohstadt, m.fl. (2009) sid 268 
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2.1.1 Krav: Begreppet krav behöver egentligen ingen närmare presentation utan bör 

egentligen här förstås i tämligen allmän betydelse. Enligt Nationalencyklopedin är krav ”ett 

oeftergivligt önskemål som ofta ställs som villkor för att utföra eller godta något”. Någon 

vidare förklaring eller diskussion rörande begreppet som sådant finner jag inte nödvändigt för 

studiens fortsatta gång. 

 

2.1.2 Kontroll: Begreppet kontroll i detta sammanhang bör däremot inte uppfattas på ett lika 

entydigt sätt. Karasek menar att detta kontextspecifika begrepp bör förstås i likhet med 

besluts- eller handlingsutrymme, ett handlingsutrymme som består i att påverka sin egen och 

andras arbetssituation.
17

 Jag kommer i fortsättningen primärt att använda mig av begreppet 

handlingsutrymme men begreppet kontroll förekommer på sina håll och bör därför av läsaren 

förstås synonymt. 

 

Handlingsutrymme menar Karasek utgörs av de två centrala aspekterna demokrati i vardagen 

och delaktighet i beslutsfattande.
18

 Den första avser bland annat möjligheten att välja hur 

arbetet ska utföras utifrån det utrymme organisationens uppdrag föreskriver.
19

 Aspekten 

inbegriper även möjligheten att till viss del kunna delegera ut vissa arbetsuppgifter. Som jag i 

ett tidigare skede nämnde är handlingsutrymmet ofta direkt avhängigt den formella roll man i 

en organisation innehar.
20

 Det ska också nämnas att utrymmet för handlande styrs av flera 

andra faktorer. Bland annat nämns organisationstyp, traditioner och rutiner inom 

organisationen samt individens egen kompetens som påverkansfaktorer. 
21

 I en tillsynsrapport 

från 2002, utfärdad av Arbetsmiljöinspektionen i Örebro, fastställs det att varje begränsning 

av en individs handlingsutrymme kan leda till att den drabbade upplever det som ett hinder att 

ta ansvar fullt ut för sina arbetsuppgifter.
22

  

                                                           
17

 Allvin, m.fl. (2006) sid 140 
18

 Ibid 
19

 Svensson, m.fl. (2008) sid 24 
20

 Ibid, sid 95 
21

 Ibid, sid 16 
22

 Arbetsmiljöinspektionen i Örebro (2002). Från frustration till total utmattning: om brister, risker och krav i det moderna 
arbetslivet. MediaGraphic AB: Göteborg, sid 30 
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2.2 Rollteori 

Det finns en mängd teorier om hur vi intar olika roller i olika situationer och sammanhang. Vi 

intar olika roller till exempel när vi är hemma med familjen, när vi är tillsammans med vänner 

och när vi är på arbetet. Den kända rollteoretikern L. Lister menar att det går att urskilja fyra 

rolltyper som vi människor ikläder oss nästan dagligen.
23

 Individer har (ofta) en professionell 

roll som är starkt förknippat med dennes yrke. Yrket som sådant är förenat och beroende av 

specifika krav och förväntningar samt av vissa formella kvalifikationer som krävs för att 

kunna utföra arbetet tillfredställande. En andra roll som Lister menar går att urskilja är den 

roll som är mer utav personlig karaktär. Denna avser i första hand mer svårföränderliga 

attribut såsom ålder, kön, etnicitet och socioekonomisk eller sociokulturell status. Alla 

samhällsmedborgare har en formell roll och spelar en viss roll i förhållande till samhället. 

Denna roll är inte sällan delvis densamma som en individs professionella roll, men behöver 

nödvändigtvis inte vara det. Oavsett om en person är kriminell, arbetslös eller tillhörande 

överklassen spelar den en formell roll utifrån samhället. Den fjärde och sista urskiljbara roll vi 

ikläder oss dagligen är vår informella roll. Detta är den roll vi själva väljer att inta i den 

uppsjö av olika interaktioner och sammanhang som vi individer figurerar i.
24

 Som förståeligt 

är alltså roller av alla slag alltid socialt konstruerade och definierade och kan förstås som 

funktioner i det sociala system inom där vi dagligen verkar.
25

  

 

Som synes av ovan redogörelse kan människan i vissa fall inta flera olika roller på samma 

gång. Detta är inte sällan oproblematiskt och kan enligt all vedertagen rollteori leda till 

rollkonflikt. Jag har för avsikt att nedan redogöra lite närmare för detta. 

 

2.2.1 Rollkonflikter 

En rollkonflikt kan sägas uppstå när en och samma individ upplever direkt motstridiga krav 

och förväntningar från olika intressenter.
26

 Ett exempel som brukar nämnas i dessa 

sammanhang är när rollen som förälder står i kontrast till, eller inkräktar på rollen som 

yrkesverksam.
27

 Ett lite mer belysande och, för studien, relevant exempel torde vara den så 

kallade ”kompischefen”. Att ha en vänskaplig relation till en annan individ bör enligt Listers 

uppdelning inordnas under kategorin informell roll. Att vara chef över en annan individ bör på 

likartat sätt inordnas under kategorin professionell roll. På rollen som vän eller kompis ställs 

det vissa specifika krav och förväntningar från omgivningen som bör efterlevas och som chef 

ställs det helt andra. När en och samma individ ska försöka att leva upp till dessa motstridiga 

krav kan följaktligen en rollkonflikt uppstå. 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Svensson, m.fl. (2008) Sid 96 
24

 Ibid 
25

 Ibid 
26

 Nilsson Björn (1996). Socialpsykologi. Studentlitteratur: Lund, sid 175 
27

 Ibid 
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2.3 Teoretiska avgränsningar 

Som jag under avsnitt 1.3 nämnde kommer jag även att teoretiskt och begreppsligt avgränsa 

mig på vissa håll. Med avseende på studiens syfte och utformning kommer inte Karaseks 

uppdaterade och utökade modell om krav och kontroll vara nödvändig. Den traditionella 

modellen har numer kompletterats med en komponent som avser socialt stöd och dennes 

påverkan på stress i arbetslivet.
 28

 Denna komponent kommer helt att förbises och fokus 

kommer istället att läggas på den traditionellt uppritade modellen. Vidare kommer rollteorin 

beröras på så sätt att fokus främst riktas mot de konflikter som kan uppstå i de olika roller 

man som individ spelar. 
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Kapitel 3. Tidigare forskning 

Detta kapitel avser att rikta ytterligare ljus på nuvarande kunskapsläge och tidigare forskning 

inom valt område. Kapitlet kan ses som ett komplement till den teoretiska referensramen i 

föregående kapitel där även viss tidigare forskning redan behandlats. Kapitlet avslutas med 

en kortare sammanfattning där det mest relevanta tas i beaktning. 

 

3.1 Krav och kontroll 

Med tanke på att mellanchefer ofta är just den grupp individer som är föremål för diskussioner 

av denna typ finner jag det anmärkningsvärt att det inte finns mer forskning som har 

intresserat sig för fenomenet, kopplat till just mellanchefer. Mycket av forskningen jag valt 

behandlar och diskuterar fenomenet stress och ohälsa utifrån krav och kontroll på ett tämligen 

allmängiltigt plan och gör inte anspråk på att deras undersökta yrkeskategori (er) är ensamma 

om att utsättas för över- eller understimulans i arbetet. Av det skälet anser jag att deras 

forskningsresultat på väldigt många sätt är överförbart på yrkeskategorin mellanchefer 

eftersom dem, likt andra yrkeskategorier, ställs inför situationer där krav ibland vida 

överstiger handlingsutrymme och tvärtom.  

 

I en studie som nyligen publicerades i European journal of public health undersökte Sara I 

Lindeberg med flera relationen mellan stress och psykosociala arbetsvillkor hos delar av 

populationen i Malmö stad.
29

 Studien baserades på 2555 män och 2466 kvinnors upplevelser 

av deras nuvarande hälsotillstånd och deras arbetsvillkor med fokus på krav och kontroll. 
30

 

Studien genomfördes under ett år tid och följdes därefter upp med ytterligare en undersökning 

för att på så sätt säkerställa studiens riktighet. Förutom att kunna påvisa väsentliga skillnader i 

resultatet beroende på könstillhörighet på de tillfrågade kom de fram till att höga krav i 

kombination med litet handlingsutrymme bidrar till en ökad upplevelse av stress.
31

 

Undersökningen tog inte fasta på vilken yrkeskategori de tillfrågade tillhörde men 

kontrollerade för säkerhets skull andra variabler som eventuellt kunnat påverka under- 

sökningens resultat. 
32

  

 

En forskare som mer specifikt tagit fasta på yrkeskategorin mellanchefer är Bodil Ekström vid 

Linköpings Universitet som genom en intervjustudie med observationsinslag undersökt hur 

mellanchefer, framförallt hanterar, snarare än upplever, krav från olika intressenter.
33

 Studien 

bygger på intervjuutsagor från åtta mellanchefer inom privat respektive offentlig sektor vars 

verksamhetsriktning faller inom hemhjälp.
34

 I studien kom man fram till att tre av 

respondenterna kunde hantera höga krav genom att bland annat prioritera och strukturera sina 

                                                           
29

 Lindeberg Sara, Rosvall Maria, Choi BongKyoo, Canivet Catarina, Isacsson Sven-Olof, Karasek Robert & Östergren Per-Olof 

(2010). Psychosocial working conditions and exhaustion in a working population sample of Swedish middle-aged men and 

women. European Journal of Public Health, Vol. 21, No. 2, 190–196, sid 190 
30

 Ibid, sid 191 
31

 Ibid, sid 194 
32

 Ibid, sid 190 
33 Ekholm Bodil (2012). Middle managers in elderly care under demands and expectations, Leadership in Health Services, 

Vol. 25 Iss: 3 pp. 203 - 215 
34

 Ibid, sid 208 
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arbetsuppgifter.
35

 Resterande fem respondenter tycke sig inte kunna hantera den höga 

arbetsbelastning som fanns och uppgav således att dem upplevde sig stressade i sin yrkes- 

utövning.
36

  

 

Elsy Verfohstadt är en annan forskare som undersökt baksidan med obalansen mellan krav 

och kontroll.
37

 Studien bygger på tidigare iakttagelser av ovan typ men har istället skiftat 

fokus från konsekvenserna för de anställda till konsekvenserna för arbetsgivaren. Mer precist 

undersökte hon unga anställdas benägenhet att byta arbetsgivare när de kände att obalansen 

mellan krav och kontroll blev alltför negativt påtaglig.
38

 Undersökningens resultat visade 

tydligt att unga anställda, som befinner sig i denna obalans, tenderar att byta arbetsgivare 

avsevärt mycket fortare än de unga anställda som istället har ett aktivt arbete med både höga 

krav och hög kontroll i sitt arbete.
39

 Detta menar jag gör att det finns skäl att misstänka att inte 

bara unga anställda har denna inställning, utan resultatet bör vara överförbart även på en äldre 

population.  

 

Det finns som synes ett tämligen brett spektrum av forskning som alla kommer fram till 

samma sak. Arbeten med för höga krav från omgivningen, i kombination med ett litet 

handlingsutrymme leder till stress och ohälsa hos den anställde och till förmodade kostsamma 

ersättnings– eller nyrekryteringar för arbetsgivaren.
40

 

 

3.2 Rollkonflikter 

Som jag i kapitel två redogjort för är det inte sällan att man som anställd ställs inför 

motstridiga krav på arbetsplatsen. Detta kan, genom konkurrerande rollförväntningar, leda till 

konflikt mellan de olika roller man spelar i en organisation.
41

 Detta i sin tur kan leda till stress 

och allmän ohälsa.
42

 Likt förra avsnittet finns det försvinnande lite forskning som avhandlar 

fenomenet rollkonflikt i en kontext, kopplat till just mellanchefer. Men åter igen, att vara fast 

mellan motstridiga krav och förväntningar är inte något som endast drabbar yrkeskategorin 

mellanchefer.  

 

En del forskning finns således att tillgå inom området. Forskaren Gila M Acker har undersökt 

denna korrelation och funnit signifikanta resultat.
43

 Studien är av kvantitativ art och bygger på 

svar från 259 anställda personer inom psykiatrivården i New York, USA.
44

 Mer precist 

undersöker Acker konsekvenser av rollkonflikt med avseende på känslomässig utmattning, 

personlighetsförändringar och upplevd känsla av personliga prestationer.
45

 Studiens 

                                                           
35

 Ibid, sid 209 
36

 Ibid 
37

 Verfohstadt, m.fl. (2009) sid 267 
38

 Ibid, sid 284 
39

 Ibid,  sid 278 
40

 Johanson Ulf & Johrén Anders (2007). Personalekonomi idag. Liber: Malmö, sid 22 
41

 Nilsson. (1996) sid 175 
42

 Mehra Ajay & Schenkel Mark (2008). The Price Chameleons Pay: Self-monitoring, Boundary Spanning and Role Conflict in 
the Workplace. British Journal of Management, Vol. 19, 138-144, sid 139 
43

 Gila M. Acker DSW (2003). Role Conflict and Ambiguity, Social Work in Mental Health, 1:3, 63-80, sid 63 
44

 Ibid 
45

 Ibid, sid 66 
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konklusion är att känslomässig utmattning och personlighetsförändringar har positiva 

samband med upplevd rollkonflikt.
46

 Vidare menar Acker att dessa tre konsekvenser snarare 

bör ses som kedjereaktioner av varandra och inte enskilda konsekvenser av fenomenet 

rollkonflikt.
47

 

 

Som forskningen i föregående avsnitt visade är stress och ohälsa en stor bidragande orsak till 

en organisations personalomsättning varför även rollkonflikt, således, är något som bör tas på 

största allvar. En hög personalomsättning är som bekant aldrig bra för arbetsgivaren. Det 

skapar såväl oro i företaget som stora kostnader som i sin tur måste täckas med medel som 

kan användas på en mångfald bättre sätt.
48

 

 

3.3 Sammanfattning 

Vald forskning har som synes visat att en arbetstagare som har höga krav i kombination med 

lågt handlingsutrymme känner en ökad upplevelse av stress.
49

 Just denna obalans har också 

visat sig ha en negativ påverkan på samtliga som vistas på en arbetsplats. Dels mår inte en 

arbetstagare väl utav en sådan negativ obalans och forskning har dessutom bekräftat att denna 

grupp av arbetstagare tenderar att byta arbetsgivare betydligt fortare än de arbetstagare som 

inte upplever denna obalans.
50

 Detta leder sedermera till att arbetsgivaren i sin tur måste göra 

ersättningsrekryteringar vilket i sig är tämligen kostsamt.
51

 En annan stressfaktor som aktuell 

forskning visat är att arbetstagare som sitter fast mellan krav och förväntningar från andra 

intressenter i högre grad upplever sig stressade i sin yrkesutövning.
52
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Kapitel 4. Metod 

Följande kapitel syftar till beskriva hur denna studie rent konkret har gått till. Kapitlet 

kommer bland annat att gå igenom och diskutera kring metodval, hur jag gjort i mitt arbete 

att tolka underlaget och möjligheten att generalisera studiens resultat till att gälla även andra 

kontexter. 

 

4.1 Metodval 

Inom samhällsvetenskaplig forskning skiljer man på kvantitativ och kvalitativ forskning. Lite 

förenklat kan sägas att kvantitativ forskning främst syftar till att undersöka frekvenser av hur 

ofta något uppträder eller förekommer, medan kvalitativ forskning snarare fokuserar på varför 

det överhuvudtaget uppträder.
53

 Man kan genom att ställa dessa två ansatser mot varandra och 

undersöka vad respektive ansats, rent språkligt, konnoterar få reda på vad dem innebär.
54

 Vad 

som egentligen styr metodvalet är dels studiens syfte och frågeställning och dels den syn 

vilken man har på verkligheten, på människan och på kunskapen.
55

 Vill man till exempel 

undersöka hur frekvent något uppträder lämpar sig en kvantitativ ansats bättre.
56

 Vill man 

istället, som undertecknad, undersöka på vilket sätt något sker och varför är en kvalitativ 

ansats mer adekvat.
57

 Naturligtvis finns det fördelar såväl som nackdelar med respektive 

ansats, inte minst avseende möjligheten att generalisera kvalitativa studiers resultat till andra 

kontexter.
58

 Detta är dock något jag kommer att ha anledning att närmare belysa i ett senare 

skede av denna studie. 
59

 

 

4.2 Förförståelse 

För att kunna tolka världen och skapa mening i det som händer runt omkring oss måste vi ha 

en slags förförståelse. I uppsatsskrivande präglar denna förförståelse såväl ämnesval som 

intervjufrågor och tolkningen av desamma.
60

 Inte sällan läser man i olika uppsatser hur 

författarna närmast skyr sig från denna förförståelse, att de går in helt objektivt och 

förutsättningslöst. Detta är tämligen långt ifrån sanningen eftersom vi är människor, unika 

människor som tolkar, påverkar och påverkas av andra människor.
61

 Däremot behöver man 

inte se förförståelsen som något negativt, snarare tvärtom. Det intresse och den förförståelse 

jag har om ämnet kommer i allra högsta grad bidra positivt till studiens resultat tror jag. Det 

viktiga är här inte att svära sig fri från denna på något sätt, utan att ta den i beaktning och att 

vara medveten om att den finns och om hur den påverkar. Genom att snart läst fem terminer 

på universitetet har jag kommit i kontakt med ledarskapsfrågor av olika typer och jag har 

därför vissa förutfattade meningar om till exempel mellanchefers roll i en arbetsorganisation - 

förutfattade meningar som förhoppningsvis blir utmanade under arbetets gång. 

 

                                                           
53

 Starrin Bengt & Svensson Per-Gunnar (2008). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Studentlitteratur: Lund, sid 21 
54

 Ibid 
55

 Ibid, sid 41 
56

 Ibid, sid 25 
57

 Ibid 
58

 Jensen K Mogens (1996). Kvalitativa metoder – för samhälls- och beteendevetare. Studentlitteratur: Lund, sid 40 
59

 Se avsnitt 4.8 om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
60

 Widerberg Karin (2010). Kvalitativ forskning I praktiken. Studentlitteratur: Lund, sid 135 
61

 Starrin & Svensson (2008) sid 76 



 
12 

4.3 Urval samt presentation av respondenter 

Eftersom detta är att betrakta som en kvalitativ, komparativ studie mellan privat och statlig 

sektor med avseende på mellanchefers arbetssituation och roll har jag valt att kontakta så 

olika organisationer som möjligt inom respektive sektor. Tillvägagångssättet är sådant att det 

går att inordnas under, vad Knut Halvorsen benämner som, strategiskt urval.
62

 Detta gör att 

jag kan få en mer mångfacetterad bild av de karaktäristika som präglar ledarskap på 

mellannivå i respektive sektor för att sedan därefter kunna göra en jämförelse.
63

 Dock ska det 

kommas ihåg att det med så pass få intervjuer inte är möjligt att få en representativ bild av den 

typiska organisationen och således är generaliseringsanspråken i denna studie blygsamma.
64

 

Respondenterna har jag dock inte själv fått möjlighet att välja utan dessa har jag blivit 

tilldelad av en kontaktperson inom respektive organisation.  

 

Som jag tidigare nämnt bygger denna studie på intervjuutsagor från sammanlagt sex 

respondenter som samtliga arbetar som mellanchef, tre stycken från privat sektor och tre 

stycken från statlig sektor. Intervjupersonerna kommer här att presenteras med fingerade 

namn och med organisationstillhörighet och kommer även i resultatpresentation och i följande 

avsnitt därefter att figurera med dessa namn. Det system jag valt för att anonymisera 

respondenterna är av det enklare slaget. Samtliga respondenter inom privat sektor har fått 

namn som börjar på bokstaven P och respondenterna inom statlig sektor har på likartat sätt 

fått namn som börjar på bokstaven S. 

 

Privat sektor: Den första intervjun som gjordes med företrädare för privat sektor heter Pelle 

och han arbetar på ett mediebolag som verkar inom Örebro Län. Pelle har arbetat på sin 

nuvarande befattning i ungefär sju år och vägen till chefskap kan sägas bestå av 

kombinationen intresse, lojalitet samt parallella utbildningar. Den andra respondenten heter 

Pia och arbetar på ett konsultbolag förlagt i Örebro. Pia har arbetat på sin nuvarande 

befattning i sex år och vägen till chefskap har gått genom formell utbildning och 

chefserfarenheter från andra organisationer. Den tredje respondenten heter Philip och han 

arbetar på ett företag i Örebro som på olika sätt är kopplat till post- och pakethantering inom 

Örebro Län. Philip har arbetat på sin nuvarande befattning i tolv år och vägen till chefskap har 

för Philip gått, likt Pelle, genom en lång och trogen tjänst hos samma arbetsgivare.  

 

Statlig sektor: En av dessa tre respondenter heter Stefan och arbetar på Arbetsförmedlingen 

någonstans inom Örebro Län. Stefan har arbetat som chef under två år och vägen till chefskap 

har gått via ett uppvisat intresse för ledarskapsfrågor samt genom lojalitet mot arbetsgivaren. 

Den andra respondenten heter Stina och arbetar som chef på en enhet inom Polismyndigheten 

i Örebro Län. Stina har arbetat som chef i tre år och hennes väg till chefskap har, likt Stefans, 

kommit genom en lång och trogen tjänst för Polismyndigheten samt genom en vilja att 

påverka sin och andras arbetssituation. Den tredje respondenten heter Svenne och arbetar på 

Statistiska centralbyrån. Chefskapet för Svenne är förhållandevis nytt och har kommit till 

genom många års erfarenhet från den organisation vilken han företräder. 

                                                           
62
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4.4 Intervjugenomförande 

Hur man väljer att lägga upp en intervju kan vara avgörande för studiens utfall. Inom det 

samhällsvetenskapliga forskningsfältet skiljer man på två ytterligheter, en helt sluten intervju 

och en helt öppen sådan.
65

 I det förra upplägget är frågorna och ordningsföljden på förhand 

bestämda och kan därför mer liknas vid en slags enkät, vilket lämpar sig bättre vid en 

kvantitativ studie. Den helt öppna intervjun är å andra sidan problematisk på så vis att den kan 

vålla stora problem, både under själva intervjuutförandet och när forskaren sedan ska 

kategorisera och tolka intervjumaterialet. Materialet som samlas in kan bli oerhört stort och 

svårhanterligt, vilket i sig kan vara mycket resurskrävande, med avseende på tidsåtgång.
66

 Av 

det skälet har jag valt att satsa på en kompromiss, en semistrukturerad intervju således. Det 

innebär att jag innan intervjun utarbetat en intervjuguide,
67

 men att jag samtidigt inte stänger 

några dörrar för att gå ifrån den under intervjun. Att ha en intervjuguide till hjälp kan vara bra 

i flera avseenden, dels, och kanske viktigast, gör den att man som forskare inte glömmer bort 

och kommer ifrån ämnet och frågorna.
68

 Den semistrukturerade intervjun är mycket flexibel 

till sin natur, främst på så sätt att jag som forskare kan upptäcka nya och intressanta 

infallsvinklar allt eftersom intervjun fortskrider.
69

  

 

Alla intervjuer har ägt rum på respektive respondents arbetsplats. Detta tror jag kan haft 

påverkan på hur de svarade. En del kan ha känt en slags trygghet i en miljö dem var vana vid, 

medan andra kan ha känt ett visst obehag eftersom deras överordnat inte varit särskilt långt 

borta. Med tanke på vissa av frågornas natur skulle jag gissa på det senare. Detta kunde 

naturligtvis tagits i beaktning och intervjusessionerna kunde istället utföras på en neutral plats, 

men då hade vi å andra sidan kanske inte fått det lugn som ändå infann sig i och med att vi 

satt antingen i ett konferensrum eller inne på respondentens eget kontor. 

 

Intervjuerna tog mellan tjugo och fyrtio minuter och innan vi satte igång informerades 

respondenterna om syftet med intervjun och om de etiska riktlinjer vilka jag som forskare 

förhållit mig till.
70

 Vidare tillfrågades alla respondenter om huruvida dem skulle ha något 

emot att intervjun spelades in via ett bärbart media. Detta var i samtliga fall inget de motsatte 

sig. Slutligen informerade jag om och erbjöd samtliga respondenter att få ta del av uppsatsen i 

sin helhet när denne var färdigställd. 

 

4.5 Intervjuguide  

Som jag nämnde under avsnittet om intervjugenomförande har jag i mina möten med 

respondenterna använt en intervjuguide som riktmärke för att på så sätt hålla reda på vilka 

teman som jag ville täcka av under intervjun.
71

 Särskilt användbart tror jag detta varit 

eftersom jag varit ensam författare och intervjuare och således inte haft någon som kunnat 

knuffa in mig på rätt väg utifall jag skulle kommit på villovägar. Intervjuguiden med 

                                                           
65

 Jensen (1996) sid 64 
66
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67
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tillhörande intervjufrågor är baserad övergripande på dels studiens syfte och frågeställningar 

och dels på studiens teoretiska ram och har på så sätt operationaliserats till mätbara frågor.   

 

Intervjufrågorna är 22 till antalet och är uppdelade i fem teman med ett givet antal mätbara 

frågor inordnade under varje. Intervjuns första tema är bakgrund och innehåller fyra frågor 

som främst syftar till att starta upp intervjun på ett bra sätt men som även legat till grund för 

presentationen av deltagande respondenter.
72

 Därefter följer ett tema innehållande fyra frågor 

om respondenternas utbildning och kompetens som dels kompletterar presentationen om 

respondenterna men som även ligger till grund för att besvara delar av studiens syfte. 

Intervjuguidens tredje tema är arbetsuppgifter och kartlägger, med hjälp av fem frågor, 

mellanchefens arbetsuppgifter. Intervjuns näst sista tema är krav och kontroll och innehåller 

fyra frågor som avser att täcka över den så kallade springande punkten i studiens syfte. 

Intervjun avslutas med temat rollen som mellanchef som innehåller tre frågor om hur 

respondenten upplever sin roll som just mellanchef. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Att använda kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod föranleder ett antal etiska 

dilemman som bör beaktas.
73

 Alla som någon gång skrivit ett vetenskapligt arbete vet att 

etiken inte alltid hamnar i första rum. Som forskare är det inte ens säkert att man är bekant 

med dessa dilemman och även om så trots allt är fallet kan forskaren lätt bli så uppsluppen av 

studien att dessa aspekter till och med helt kan förbises.
74

 Flera av dessa aspekter går att täcka 

av via sunt förnuft, men vill man försäkra sig om att studien etiskt kan försvaras kan man 

välja att följa Vetenskapsrådets utfärdade riktlinjer för forskning inom humanistiska och 

samhällsvetenskapliga studier.  

 

De har ritat upp fyra huvudprinciper som avser krav på information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande.
75

 Som forskare ska man, innan intervjun, vara mycket tydlig 

med i vilket syfte man är där och om hur det respondenterna säger kommer att användas i 

studien.
76

 Vidare bör man vara tydlig med att förekommande material kan komma att göras 

tillgänglig för allmänheten att läsa.
77

 Forskaren bör vidare garantera respondenterna full 

anonymitet såtillvida att deras intervjuutsagor inte direkt kan kopplas till enskild person.
78

 

Forskaren bör också försäkra respondenterna att uppgifterna de lämnar inte kommer att 

användas till annat syfte än avsett.
79

 Samtliga av dessa aspekter har jag varit mycket noggrann 

med att innan och under intervjun beakta och informera respondenterna om.
80
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4.7 Bearbetning, analys och tolkning av empirisk data 

Vid intervjugenomförandet använde jag mig utav ett bärbart media för att spela in intervjun. 

Omgående efter att respektive intervju slutförts påbörjades arbetet med att transkribera 

intervjuutsagorna till text. Intervjuerna transkriberades på ett så exakt sätt som möjligt, där 

såväl skratt, harklingar och pustande togs i beaktning. Därefter valde jag att på ett 

kategoriseringsanalytiskt sätt sammanfatta och strukturera upp allt material. Detta gjordes för 

att på så sätt få till en slags övergripande struktur som sedermera skulle hjälpa mig att 

kategorisera in intervjuutsagorna under olika teman.
81

 Nämnda teman kan sägas härröra från 

studiens teoretiska ram och består utav krav, kontroll och rollkonflikt.
82

 Vad själva 

tolkningsarbetet beträffar har jag helt enkelt valt att tolka de empiriska utsagorna utefter vad 

respondenterna faktiskt sagt och vid oklarheter efterfrågat ett förtydligande. Det finns i min 

tolkningsansats vissa likheter med den så kallade hermeneutiska tolkningsansatsen men ska 

detta till trots inte förväxlas med denna. 

 

4.8 Validitet, reliabilitet och möjligheten att generalisera 

När man diskuterar ovanstående begrepp rör det sig, både inom kvantitativ och kvalitativa 

studier, om giltighet, tillförlitlighet och om möjligheten för studiens resultat att kunna 

överföras på andra kontexter.
83

 Dock bör kommas ihåg att de två senare begreppen har en 

särställning inom kvantitativa studier och inte alls har samma ställning inom kvalitativ 

forskning.
84

  

 

Om en studie bedöms vara valid innebär detta att forskaren mäter det som är avsett att mätas 

och att forskaren är tydlig med att visa på vilket sätt detta skett.
85

 Problem med validitet 

brukar tydligast visa sig genom en eventuell diskrepans mellan studiens inledande 

problemställning och det frågeformulär, den enkät eller den intervjuguide vilken 

huvudsakligen används till att samla in data för studiens resultat.
86

 I denna studie har det 

arbetats hårt för att uppnå validitet - att tydligt visa att jag mäter det som jag i 

inledningskapitlet har gjort anspråk på att mäta. Detta har skett, inte minst, med hjälp av min 

uppsatshandledare i fråga om tips och råd gällande intervjufrågorna. När ett första utkast på 

intervjuguiden färdigställts vände jag mig till min mentor som även han arbetar som chef och 

bad honom sätta sig in i situationen som respondent och besvara frågorna. Detta gjordes dels 

för att rätta de mest uppenbara oklarheterna och dels för att få testa på intervjusituationen 

innan skarpt läge.  

 

Som jag nämnde inledningsvis i detta avsnitt rör sig begreppet reliabilitet om studiens 

tillförlitlighet men diskuteras främst inom kvantitativa studier där mätinstrumentets innehåll 

ofta är standardiserade.
87

 I grund och botten rör det sig om att en studies resultat ska kunna 

återskapas, även om forskaren är en annan och även om mätinstrumenten används på 
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annorlunda vis.
88

 Eftersom intervjun som mätinstrument inte alls på samma sätt är 

standardiserad utan istället öppnar för följdfrågor och sidospår torde det bli svårt att garantera 

att studiens resultat ska kunna återskapas av någon annan. Icke att förglömma är att jag som 

intervjuare sannolikt har någon slags påverkan på hur respondenterna väljer att svara på 

respektive fråga, vilket gör att de redan små chanserna minskar ännu mer. 

 

Inte heller generalisering är något som tillmäts någon större betydelse inom kvalitativ 

forskning. Detta beror främst på att urvalet av respondenter ofta är så pass litet att dem med 

säkerhet inte kan sägas representera en större population.
89

 I denna studie har jag intervjuat 

sammanlagt sex respondenter som tre och tre tillsammans representerar privat och statlig 

sektor. Att under dessa förutsättningar göra anspråk på att studiens resultat skulle kunna 

generaliseras och gälla samtliga privata och statliga organisationer i till exempel Örebro län 

hade sannerligen varit att ta sig vatten över huvudet. Däremot vill jag mena att studiens 

resultat mycket väl skulle kunna påvisa vissa tendenser i respektive sektor och att det således 

skulle kunna vara föremål för vidare forskning. 
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Kapitel 5. Resultatredovisning och analys för privat sektor 

Kapitlet har för avsikt att presentera och analysera resultaten för fråga ett och två i de 

inledande frågeställningarna. Resultatet består av det insamlade empiriska materialet 

utvunna ur intervjuer med tre mellanchefer inom privat sektor. Resultatredovisningen 

avslutas med en kortare sammanfattning som i kapitel sju kommer ligga till grund för en 

jämförelse med statlig sektor. 

 

5.1 För mycket på sin lyra – för små möjligheter att styra? 

Som såväl teoretisk referensram och vald tidigare forskning påvisar finns det en fara i att 

utsättas för över- eller understimulans i sitt arbete.
90

 Detta sker alltså när kraven från 

omgivningen och handlingsutrymmet för den enskilde inte står i paritet med varandra.
91

 Just 

avseende kraven från omgivningen och därmed även kraven som ställs på den specifika rollen 

som mellanchefen är en intressant aspekt. En av respondenterna inom privat sektor beskriver 

en vanlig dag på arbetet på följande sätt: 

 

[---] Sen är det väl så att jag sitter med i många möten. Jag tycker, när jag tittar i min kalender … 

så sitter jag och kan känna mig bestört över att det är så många möten, men det är ju samtidigt mitt 

jobb så… En vanlig dag är helt enkelt väldigt mycket möten, sen försöker man ju jobba lite 

däremellan. [Pia] 

 

En annan respondent bekräftar att även dennes arbetsdag till stor del också består utav möten 

av olika slag. 

 

Den ser oftast ut så här att… jag kommer till kontoret på morgonen […] nästan alltid ringer 

telefonen på morgonen… vanligt normalt… svarar på lite mail o sådär första timmen. [---] Sen är 

det oftast inplanerade möten… normal dag, det är ju alltid någonting med att träffa någon 

leverantör… jag jobbar med inköp också så det blir ju en del sådant. Normal dag […] man gör lite 

ekonomi, fakturor och sådant som man jobbar med. [---] Ekonomi tar nog 20-30 % av arbetet. Sen 

rullar det på… det är nya frågor varje dag. [Pelle] 

 

Med bakgrund av studiens första citat kan man ju fråga sig om mellanchefer överhuvudtaget 

hinner arbeta något mellan alla dessa möten. Att chefen mellan mötena ska vara synlig och 

tillgänglig för sin personal och andra intressenter är inget nytt. På frågan om respondenterna 

ofta upplevde sig bli avbrutna svarade samtliga på detta sätt: 

 

Ja, det kan man säga… nästan hela tiden. Men då får man säga nej ibland. Man kan ju säga nej på 

ett trevligt sätt. Till exempel att man ber om att få återkomma senare. [Pia] 
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Det händer ju nästan dagligen skulle jag vilja påstå. Det är ju helt enkelt så att man har många 

bollar i luften. Ibland så… ibland försöker man ju att inte svara i telefon alltid. Men det är ju så att 

jag sällan stänger av telefonen. [---] Jag kan ju sitta mitt uppe i någonting och jobba vid datorn 

eller något och så ringer det … då kanske man måste hantera det ärendet… om man väljer att svara. 

Man kan ju knappa bort telefonen om man känner att man måste fokusera en timme på det man 

redan håller på med. [Pelle] 

 

Denna fråga kände jag, redan innan intervjun, kunde resa en följdfråga som jag därför låtit 

handla om huruvida respondenterna ansåg sig ha tid med dagens alla arbetsuppgifter. En av 

respondenterna svarar på följande vis: 

 

Tiden är ju lika för oss alla. Jag har ju diskussioner med min chef om att det helt enkelt är en fråga 

om prioritering. Man jobbar ju med någon typ av aktivitetslista… och vissa saker får man skjuta på 

både en vecka, två veckor och tre veckor [---] Jag ska inte säga att det är ofta jag behöver jobba 

övertid… det är flytande tid så att säga. Kommer jag inte hem till kl 17 idag så kan jag ta en timme 

längre lunch imorgon till exempel. [---] men det är svårt att balansera. Jag har suttit tillsammans 

med min chef och pusslat över vad som ingår i min tjänst. Han har svårt att få det till 100 % – det 

blir oftast lite mer… [Philip] 

 

En annan respondent fick samma fråga och svarar på likartat vis, att det är en fråga om att 

prioritera sina arbetsuppgifter. 

 

Nä, inte alltid… man får helt enkelt springa lite fortare. Nää, men det handlar ju om att prioritera, 

vissa saker behöver jag ju inte vara inblandad i… det kan mina medarbetare göra... eller det kan 

man göra en annan gång, eller inte alls. Men ibland får man ju jobba lite mer, men jag är ju så 

trygg i den rollen så att jag vet att ibland blir det lite lugnare. [Pia] 

 

Som synes består mellanchefens arbete till stora delar utav inplanerade såväl som spontana 

möten och tiden är inte alltid tillräcklig. Däremellan ska de försöka arbeta med andra saker 

samt vara tillgänglig för sin personal. Samtidigt kan man se att det finns vissa frihetsgrader 

för mellanchefen i hur denne väljer att utföra sitt arbete, främst med avseende på 

självbestämmande. Följande tre citat får verka som exempel: 

 

Ja, det har jag… absolut. Jag har ju engagerade lagledare som jag försöker få att ta mer egna beslut. 

Sen får man ju sätta sig tillsammans och utvärdera resultatet. [Pia] 

Hyggligt, skulle jag säga. Sen finns det ju arbetsuppgifter som måste göras innan vissa tider… sånt 

kan jag ju inte påverka [---] det ligger ju i sakens natur. I övrigt har jag ett ganska fritt arbete. 

[Pelle] 

Ja, till viss del [---] Vissa frågor kommer ju akut… men jag kan i högsta grad lägga upp min egen 

dag… så länge jag gör vad jag ska. [Philip] 

 

Självbestämmande är som jag tidigare nämnt en väsentlig komponent i det Karasek kallar för 

demokrati i vardagen som i sin tur är en del av det som karaktäriserar handlingsutrymmet i 
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modellen om krav och kontroll.
92

 Handlingsutrymmet som sådant styrs oftast av flera olika 

faktorer såsom traditioner, rutiner och organisationstyp. 
93

 Därutöver ska sägas att även den 

enskildas kompetens sätter vissa ramar för handlingsutrymmet.
94

 Den enskildes kompetens 

anskaffas både genom utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter. Samtliga respondenter 

har ett antal år under bältet med chefserfarenhet och samtliga har också via sin arbetsgivare 

fått fortbildning inom relevanta områden.
95

  

 

Respondenterna inom privat sektor tycks ha tämligen höga krav på sig men samtidigt har dem 

en förhållandevis hög grad av handlingsutrymme till förfogande, vilket enligt modellen om 

krav och kontroll antyder att dem har ett aktivt arbete.
96

 Tidigare forskning har visat att 

anställda som upplever en obalans mellan krav och kontroll tenderar att byta arbetsgivare 

tidigare än de som inte upplever denna obalans.
97

 Av det skälet är en intressant fråga till 

respondenterna huruvida dem funderat på att byta arbetsgivare under de senaste två åren. Det 

som karaktäriserar dessa svar illustreras i följande citat från Philip: 

 

Jaa, det är klart att man funderar på det ibland… [---] men inte i sådana fall för att jag vantrivs här 

eller så [---] jag har ett jättebra arbete… med frihet under ansvar, så att säga. Men jag styr ju 

mycket själv, med egna idéer och så… [Philip] 

 

Som citatet tydligt visar är inte planerna på att byta arbetsgivare sårskilt långtgående hos 

respondenterna. När dem funderar på just detta är det inte därför att dem inte trivs på 

arbetsplatsen, med arbetsuppgifterna utan främst i sådana fall därför att dem kanske skulle 

vara i behov av ett miljöombyte.  

5.2 Mellanchefen – ett sändebud från ovan? 

Som jag i inledningen nämnde menar experter inom området att rollen som mellanchef ibland 

kan te sig oklar. Detta främst till följd av diskussionerna huruvida de ska betraktas som 

arbetsgivarens förlängda arm eller som underställdas medarbetares representant. 
98

 När 

motstridiga krav från olika intressenter uppstår kan rollkonflikten vara ett faktum.
99

 I denna 

studie tycks respondenterna vara på det införstådda med att dem i första hand är 

arbetsgivarrepresentanter. En av respondenterna svarar på följande sätt: 

 

Jag har varit på det klara hela tiden att jag jobbar på uppdrag av VD:n. Det är ju mitt jobb. Bara 

man är på det klara med att man är ledningens representant… [Pelle] 

 

Ovanstående citat från Pelle karaktäriserar samtliga respondenters inställning men har av 

utrymmesskäl utelämnats. Mellanchefen inom privat sektor är och ser sig själv alltså i första 
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hand som en arbetsgivarrepresentant.
100

 Detta får till följd att mellanchefen har i uppdrag att 

ibland förmedla beslut som kommer uppifrån, beslut som påverkar de underställda 

medarbetarna, ibland negativt. Följande två citat får verka som exempel: 

 

Jaa, såklart. Jag gör nog så att jag känner efter… jag jobbar ju på ledningsuppdrag. Oftast är det de 

tuffa sakerna… det är ju ofta en process som har lett fram till detta beslut. I det jobbet jag gör idag 

så är jag så pass delaktig så att jag vet varför något behöver göras. [Pia] 

Joo, jag har ju tagit en del beslut… det är ju inte roligt. Till exempel att säga upp personal, när dem 

inte sköter sig. När det kommer uppifrån går det ju att gömma sig bakom beslutet… höll jag på att 

säga… Men viktigt är ju att berätta varför det är på ett visst sätt så att det inte blir en massa tjafs. 

[Philip] 

 

Som synes är det inte ovanligt att mellanchefen måste agera på uppdrag för den högre 

ledningen på ett sätt som inte ligger i linje med underställda medarbetares intressen eller 

förväntningar men samtidigt går det att utläsa att det inte särskilt ofta uppstår några 

tillstötande svårigheter. Samtliga respondenter tycks vara överens om att tydlighet gällande 

varför något är på ett visst sätt måste förmedlas på ett bra sätt. Möjligtvis skulle man kunna 

tänka sig att det från underställdas sida talas en del bakom ryggen på mellanchefen men enligt 

medarbetarundersökningar som gjorts i respektive organisation visar det på en förhållandevis 

hög grad av tillfredställelse för närmaste chef. Två av respondenterna svarar så här: 

 

Ja… säger jag. [---] Ganska nyligen gjordes en medarbetarenkät och den visade att mina 

medarbetare har förtroende för mig. [Pelle] 

 

Ja de tror jag, absolut… annars skulle jag inte få så många frågor brukar jag säga. Det är viktigt att 

när man fattar ett beslut så är det viktigt att medarbetarna förstår varför och att jag inte bara säger 

att det är det bästa. [Pia] 

 

Som synes i de två ovanstående citaten från Pelle och från Pia så upplever i alla fall dem 

själva att deras medarbetare har förtroende för dem. Det visas dessutom genom referenser till 

deras årliga undersökningar. 

 

5.3 Sammanfattning 

Med bakgrund av gjorda intervjuer med tre respondenter inom privat sektor kan man kort 

sammanfatta att mellanchefer inom privat sektor tycks ha förhållandevis höga krav riktade 

mot sig men att dem samtidigt har tämligen fria tyglar att utföra sina arbetsuppgifter på det 

sätt vilket dem tycker lämpligt. Inte heller tycks det inom privat sektor råda några större 

oklarheter om vilken part som mellanchefen i första hand ska representera. En längre och mer 

uttömmande diskussion om resultatet kommer i studiens slutskede. Där har jag också för 

avsikt att, om än tämligen schematiskt, illustrera resultatet genom att med hjälp av Karaseks 

modell om krav och kontroll visa vart i denna studie mellanchefer inom privat sektor kan 

sägas hamna med avseende på deras arbetssituation. 
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Kapitel 6. Resultatredovisning och analys för statlig sektor 

Följande kapitel har, likt förra, avsikten att presentera och analysera resultaten för fråga ett 

och två i de inledande frågeställningarna. Resultatet består av det insamlade empiriska 

materialet utvunna ur intervjuer med tre mellanchefer inom statlig sektor. Resultat- 

redovisningen avslutas med en kortare sammanfattning som i kapitel sju kommer ligga till 

grund för en jämförelse med privat sektor. 

 

6.1 För mycket på sin lyra – för små möjligheter att styra? 

När nu mellanchefers arbetssituation inom privat sektor kan sägas avhandlat är det dags att nu 

gå vidare till mellanchefer inom statlig sektor. Samma teoretiska förutsättningar gäller som 

för inom privat sektor. En av respondenterna inom statlig sektor beskriver en vanlig arbetsdag 

på följande sätt: 

 

Det första jag gör på morgonen är att slutföra det jag inte hann med igår [---] jag sitter ju väldigt 

mycket vid datorn, kollar mail, kollar ekonomin och så. Den mest vanliga dagen är… att hjälpa 

mina arbetsgrupper med sekretessfrågor. Att boka in folk så man kan träffas och diskutera dessa 

frågor. [---] en hel del möten för att stämma av morgondagen. [Svenne] 

 

En annan respondent beskriver en vanlig dag så här: 

 

För mig se den ut som så […] Vi har delat upp det lite, jag har också ett operativt ansvar… jag är 

ansvarig för att det som kommer in här och nu verkligen kan verkställas. Det finns ju chefer… 

eller […] som ser till att det görs, men min uppgift är att ge dem möjligheten att kunna göra det. Så 

min vardag ser ut som så att… att jag ska se till att verksamheten kan matcha de krav som ställs 

utifrån, samtidigt som jag har ansvar för att arbetsmiljön är okej. Detta gör att jag alltid börjar med 

ett tidigt möte på morgonen. Jag har kontakt med enhetscheferna, i stort sett varje dag också [---] 

se till så att dem har fått rätt möjligheter med sina enheter att verka och så. Sen är det nästan alltid 

någon form av utbildning… har vi också, har jag varje dag. Det är ganska mycket administration, 

jag skulle säga ungefär en och en halvtimme om dagen […] för att bevilja ledigheter och sådana 

saker. Sen har jag rehabiliteringsansvar… så det har jag också några timmar per vecka. [Stina] 

 

Som ovanstående två citat vittnar om har mellanchefen inom statlig sektor förhållandevis 

välfyllda scheman under dagen. Arbetet tycks bestå i en variation av arbetsuppgifter med allt 

från olika möten till ekonomi och administration och vidare till arbetsmiljöfrågor. Därutöver 

ska dem som sig bör vara tillgängliga för sin personal. På frågan om huruvida dem upplever 

sig bli avbrutna i sitt arbete för att snabbt sätta sig in i något annat svarar samtliga 

respondenter likartat. 

 

Jaa, det händer… skulle jag säga, hela tiden egentligen. Det händer hela tiden [---] det beror ju på 

det sätt vi valt att ha våra lokaler… höll jag på att säga. [---] Vi sitter ju i ett öppet landskap, och 

jag är ju en del i det. Det gör ju att vi är väldigt tillgängliga, och det är ju medvetet att cheferna här 

ska vara väldigt tillgängliga. […] vi ska finnas med personalen hela tiden. Men det gör ju också 

att… är du tillgänglig hela tiden så blir du också avbruten hela tiden. Så jag kan ju sitta och jobba 

med någon administration av något slag och ständigt få bryta där för att stötta kollegor eller svara 

på frågor. [Stefan] 
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Väldigt ofta. Det är ju främst därför att jag är operativt ansvarig… så händer det något så blir jag 

ju avbruten… jag är förvånad att ingen knackat på dörren ännu. [---] Jag blir ofta avbruten, och det 

är ett stressmoment. Jag kan känna att när jag påbörjar något så är det sällan att jag får avsluta det i 

ett svep… Jag är duktig på att prioritera… sen är jag nog… eller jag tar tillbaka det… jag är inte så 

duktig på att prioritera, Jag prioriterar tillgänglighet, och ibland så är det oftast det jag ska göra, 

men ibland känner jag att jag är lite väl tillgänglig för att ibland känner jag att jag skulle behöva 

vara mer tydlig… tydligt att det här får vi göra senare. Det jag gör… hur jag hanterar det är ju att 

jag får sitta kvar på kvällarna så jag hanterar det ju inte på rätt sätt. Sen kanske man skulle varit 

ännu tydligare med att vi behöver hjälp med administrationen […] tydligare mot 

myndighetsledningen, men det är ju en fråga om pengar. [Stina] 

 

Mellanchefen inom statlig sektor ska alltså sitta med i möten, ägna sig åt administration, 

ekonomi, arbetsmiljöfrågor och tycks dessutom inte få någon vidare kontinuitet i sitt arbete 

eftersom dem ofta blir avbrutna. Hinner mellanchefen verkligen med alla dagens 

arbetsuppgifter? Som detta kapitlets första citat vittnar om är det inte säkert att så är fallet. 

Två av respondenterna svarar på följande vis: 

 

Nää, det tycker jag inte… men det beror på hur situationen ser ut idag. [---] jag har 

verksamhetsplanering, jag har lönesättande samtal, jag har flytten […] nää, så jag känner mig 

ganska slutkörd faktiskt [---] Jag försöker helt enkelt att lösa dem situationer som uppstår under 

dagen… det handlar ju om att prioritera… [Svenne] 

Nää, det skulle jag vilja säga att jag inte har. [---] Jag jobbar ju tyvärr alldeles för långa dagar, jag 

blir tyvärr sittandes kvar alldeles för länge på kvällen. Mellan sju och fyra, när det är som mest 

verksamhet… då hinner man knappt göra något av det administrativa. [---] det som är tungt är ju 

att det läggs mer och mer administration på oss chefer, mer och mer vad gäller… vi har ju olika 

system som ska underlätta… men det blir inte lättare kan jag säga, man sitter och hackar sig fram. 

[Stina] 

 

Tiden är alltså ganska knapp i förhållande till hur mycket respondenterna uppger att dem 

arbetar. Den slutsats man kan dra av de två ovanstående citaten är alltså att mellanchefen 

inom statlig sektor tycks ha mycket på sitt bord. Detta i sig behöver inte vara något negativt 

utan konsekvenserna därav styrs av vilket handlingsutrymme dem upplever sig ha.
101

 På 

frågan om huruvida respondenterna kunde styra över sin egen arbetstid och sina egna 

arbetsuppgifter uppfattade jag en viss överensstämmande bild att så inte var fallet. Följande 

tre citat får verka som exempel: 

 

Nää, det skulle jag nog inte vilja säga… eller [---] alltså det är ju alltid så att alla uppdrag har ett 

slutdatum då det ska vara klart. Det operativa, här och nu ska ju göras direkt. [Stina] 

Ibland så… ibland kan jag känna att jag har möjligheter att påverka men oftast är det ju en ganska 

lång process […] innan det når mig så att säga… Det är ju flera beslutsnivåer ovanför mig… det är 

ju alla mina chefer, såväl som myndighetsledningen… som ska säga sitt först. [Stefan] 

Ibland… kan man ju faktiskt ha ganska stora frihetsgrader [---] beroende på vad det är… medans 

man ibland absolut inte har det… det beror alldeles på vad det gäller. [Svenne] 
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Som jag i ett tidigare skede av denna studie nämnt styrs handlingsutrymmet, inte bara av 

rutiner, traditioner och organisationstyp, utan även av den handlandes kompetens.
102

 Samtliga 

respondenter uppger att dem fått tillräckliga verktyg för att kunna klara av alla arbetsuppgifter 

så att begränsningarna skulle ligga där håller jag inte för troligt. Utbildningarna som 

respondenterna uppgett att dem fått är främst av typen ledarskapsutbildning, men även 

ekonomi och arbetsrättsrelaterade utbildningar förekommer. Mellanchefen inom statlig sektor 

tycks således ha tämligen höga krav riktade mot sig, något högre än de inom privat sektor 

skulle jag vilja påstå. Mellanchefens handlingsutrymme är på sina håll kraftigt begränsat och 

förklaras främst med långa beslutsvägar. Trots detta har inte heller respondenterna inom 

statlig sektor några långtgående idéer om att byta arbetsgivare till följd av sin nuvarande 

arbetssituation. 

 

6.2 Mellanchefen – ett sändebud från ovan? 

Inom privat sektor visade sig funderingen kring huruvida mellanchefen var en arbetsgivar- 

eller en arbetstagarrepresentant tämligen fruktlös. Inställningen var där alltför klar för att ens 

resonera kring. Frågan är om det finns en större otydlighet i rollen som mellanchef inom 

statlig sektor? En av respondenterna svarar på följande sätt: 

 

I början tog jag alltid det som kom uppifrån först, men nu kan jag markera tydligt med att vi 

faktiskt har ett operativt ansvar… som jag kan redovisa uppåt då. Men det är ju alltid så att man 

brottas mot bägge håll. Dessutom ska man försöka kommunicera åt bägge håll och få en 

förståelse… mina underchefer ska kunna förstå varför vissa saker riktas på ett visst sätt… 

samtidigt då att jag ska kunna förklara uppåt varför vissa saker inte fungerar. Det är en väldig 

kommunikation hela tiden… för att försöka få alla parter att nå sträva mot samma mål. Men jag 

känner mig inte så osäker [---] utan i så fall mer frustrerad… att jag inte hinner med all 

kommunikation... [Stina] 

 

I ovanstående citat går det att utläsa att mellanchefen framförallt i inledningen av sin karriär 

såg sig som en arbetsgivarrepresentant och alltid arbetade primärt på uppdrag av ledningen. 

Det går också utläsa att det skett en lite förskjutning såtillvida att respondenten numera 

försöker arbeta åt båda håll. Detta är något som ovanstående respondent kan känna viss 

frustration över. Men trots allt är mellanchefen även inom statlig sektor på det klara med att 

dem i första hand arbetar på uppdrag av den högre ledningen. Detta får till följd att 

mellanchefen har i uppdrag att ibland ta tuffa beslut som drabbar de underställda 

medarbetarna. Följande två citat får verka som exempel: 

 

Ja absolut, det är därför man som chef har lite mer lön… för att man ska ta de besluten. Det 

vanligaste är väl enskilda medarbetare som inte presterar eller tycker att dem inte behöver göra det 

som dem ska [---] Man behöver helt enkelt prata med dem, få fram en förändring, en förbättring. [-

--] och det kan ju vara även… även privata situationer som spiller över på jobbet som man behöver 

ta i ibland också. Det kan vara ganska känsliga saker… det kan vara missbruksfrågor eller privata 

omständigheter som gör att det inte funkar på jobbet. [---] Ofta handlar det ju om att prata om det 

och korrigera, men i grunden handlar det om att hjälpa personen. [Stefan] 
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[---] beslut kan ju vara allt från att lönesätta våra medarbetare till att vi prioriterar bort vissa 

saker… det kan ju vara tuffa beslut. När man placerar om folk kan det ju vara tuffa beslut… när 

man till exempel behöver säga att någon inte duger här. De tuffa besluten hamnar nästan alltid på 

mellanchefer, för det är ju inget som myndighetsledningen tar i. [Svenne] 

 

Som synes är det inte ovanligt att mellanchefen måste agera på uppdrag för den högre 

ledningen på ett sätt som inte ligger i linje med underställda medarbetares förväntningar eller 

intressen. Trots detta tycks mellanchefens underställda medarbetare uppvisa ett förhållandevis 

stort förtroende för sina respektive ledare. 

 

Ja, de gör jag. De vågar jag säga därför att vi gör sådana här undersökningar med jämna 

mellanrum – vilket förtroende medarbetarna har för sin närmaste chef. Jag ser ju resultaten på dem. 

[Stefan] 

Tidigare undersökningar har visat att mina medarbetare har förtroende för mig som närmaste chef 

[---] men just nu är det egentligen fel tid att prata med mig om detta. Vi har precis haft 

lönesättande samtal och alla blev säkert inte nöjda... [Svenne] 

 

De två ovanstående citaten visar tydligt att respondenternas medarbetare har förtroende för 

dem som närmaste chef. Citatet från Svenne illustrerar ett visst missnöje från medarbetarna 

men då ska man ta i beaktning att det precis varit löneförhandlingar vilket, precis som Svenne 

uttrycker, antagligen leder till att medarbetarna för närvarande är missnöjda och skulle därför 

eventuellt svara att dem saknar förtroende för sin närmaste chef. 

 

6.3 Sammanfattning 

Med gjorda intervjuer som bakgrund går det att utläsa att mellanchefen inom statlig sektor 

tycks ha höga krav riktade mot sig. Deras möjlighet att själv styra över sin arbetssituation är 

något mer begränsad än för mellancheferna inom privat sektor. Jag vill mena att denna 

begränsning inte kan sägas bestå av respondenternas egen kompetens utan kan främst 

förklaras med den organisationstyp vilken de verkar inom. Dessa givna förutsättningar gör att 

mellanchefer inom statlig sektor kan sägas ha en spänd arbetssituation enligt Karaseks modell 

om krav och kontroll.
103

 Inte tycks det heller inom statlig sektor råda några större oklarheter 

om vilken part som mellanchefen i första hand ska representera. En längre och mer 

uttömmande diskussion om resultatet kommer även gällande detta resultat att behandlas i 

studiens slutskede. Även där har jag för avsikt att, om än tämligen schematiskt, illustrera 

resultatet genom att med hjälp av Karaseks modell om krav och kontroll visa vart i denna 

studie mellanchefer inom statlig sektor kan sägas hamna. 
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Kapitel 7. Resultatsammanfattning 

Som tidigare nämnt har detta kapitel framförallt för avsikt att svara på studiens tredje 

frågeställning som tar fasta på vilka skillnader och likheter som finns för mellanchefen i 

respektive sektor. Detta görs med bakgrund av de kortare sammanfattningarna presenterade i 

kapitel fem och sex. 

 

7.1 Jämförande slutsatser mellan privat och statlig sektor 

Som det går att utläsa ur de två senare kapitlen om resultatredovisning finns det, enligt denna 

studie, ett antal skillnader och likheter i att arbeta som mellanchef i organisationer inom privat 

respektive statlig sektor. Att arbeta som mellanchef är, som jag inledningsvis nämnde, förenat 

med tämligen höga krav från såväl överordnade som från underställd personal.
104

 Detta är ett 

faktum som även denna studie bekräftar, oberoende av vilken sektor som avses. Arbets- 

dagarna kan vara långa, mycket varierande och tiden tycks inte alltid räcka till. Vad som 

väsentligen skiljer mellanchefens roll åt inom privat respektive statlig sektor kan sägas vara 

den möjlighet vilken de anser sig kunna påverka sin egen arbetssituation genom att strukturera, 

prioritera och delegera ut sina arbetsuppgifter. Mellanchefen inom privat sektor tycks ha 

något friare ramar att verka inom än sina gelikar inom statlig sektor, framförallt vad gäller 

möjligheten att prioritera och till viss del delegera ut arbetsuppgifter.  

 

Som jag tidigare nämnt kan mellanchefens handlingsutrymme påverkas av en mångfald 

faktorer.
105

 Bland annat nämns den organisationstyp som mellanchefen verkar inom, de 

traditioner som gäller inom den specifika organisationen och även de rutiner, vilka 

organisationen arbetar utefter. Dessutom styrs handlingsutrymmet också av individens egen 

kompetens.
106

 Som resultatredovisningen visat har samtliga respondenter förhållandevis lång 

erfarenhet av chefskap och även fått en hel del fortbildning av sina respektive arbetsgivare. 

Av detta skäl vill jag mena att skillnaden vad gäller tillgängligt handlingsutrymme för 

mellanchefen inom respektive sektor inte kan sägas härröra från individens egen kompetens.  

 

Flera respondenters inom statlig sektor påtalar att det inte sällan är förhållandevis långa 

beslutsvägar innan mellanchefen själv får möjlighet att ta del av informationen samt kunna 

göra något med den. Detta gör att det istället finns anledning att misstänka att det snarare är 

den organisationstyp samt de rutiner och traditioner som gäller däri som kan vara anledningen 

till denna skillnad. På nästkommande sida illustreras med hjälp av Karaseks modell om krav 

och kontroll var den sammantagna bilden av mellanchefen inom privat respektive statlig 

sektor kan sägas ha för slags arbete. Bokstaven P representerar mellanchefen inom privat 

sektor och bokstaven S representerar mellanchefen inom statlig sektor. Notera att denna bild 

är högst schematiskt och snarast bör förstås som en fingervisning och inte som en absolut 

sanning av mellanchefers arbetssituation i respektive sektor. 
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Denna modell ger alltså en antydan att mellanchefen inom privat sektor kan sägas ha ett aktivt 

arbete med såväl höga krav som goda möjligheter att själv styra och påverka sin 

arbetssituation. Mellanchefen inom statlig sektor däremot kan sägas ha en spänd 

arbetssituation där de höga krav dem utsätts för inte står i paritet med det handlingsutrymme 

de har till förfogande. 

 

Denna studie kan inte sägas påvisa några direkta skillnader i huruvida mellanchefen uppfattar 

sig som en arbetsgivarrepresentant eller som en arbetstagarrepresentant. Såväl inom privat 

sektor som inom statlig sektor fanns det inte minsta otydlighet kring vem mellanchefen i 

första hand ska representera. En rollkonflikt består enligt Nilsson av konkurrerande 

rollförväntningar från olika intressenter.
107

 För att fullt ut kunna besvara denna frågeställning 

hade det möjligen varit lämpligt att även fråga mellanchefens underställda medarbetare om 

vilka förväntningar de har på sin närmaste chef. Dock ska det kommas ihåg att samtliga 

respondenter framhåller att de är medvetna om att de i första hand representerar arbetsgivaren. 

Dessutom utger de sig för att vara mycket tydliga med detta i kommunikationen nedåt i 

hierarkin. Av det skälet anser jag trots allt att frågeställningen kan sägas vara besvarad på ett, 

i enlighet med studiens syfte, tillfredställande sätt. 
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Kapitel 8. Slutdiskussioner 

Studiens sista kapitel har för avsikt att kritiskt reflektera och diskutera kring resultatet samt 

kring teori- och metodval. Ett kortare avsnitt ägnas också åt att, med bakgrund av denna 

studie, tipsa på förslag till vidare forskning. 

 

8.1 Resultatreflektion 

Denna studie kan alltså påvisa vissa skillnader i att arbeta som mellanchef beroende på om 

man gör detta inom privat sektor eller inom statlig sektor. Vad som framförallt utmärkte sig 

tycker jag är att mellanchefen, oberoende av sektor, alltid tycks ha hög arbetsbelastning och 

höga krav på sig. Min förförståelse om ämnet gav mig innan studiens påbörjande en redan 

klar mening som jag under studien varit tvungen att revidera ett flertal gånger. Bara det 

faktum att kraven på mellanchefen i de båda sektorerna låg på en ungefärligt lika nivå var för 

mig något förvånande. Jag var innan studiens påbörjande övertygad om att det ställdes långt 

högre krav på mellanchefen inom privat sektor, främst eftersom privat sektor i de allra flesta 

fall ägnar sig åt vinstrivande verksamhet på ett helt annat sätt än de organisationer som verkar 

inom statlig sektor. Vad gäller mellanchefens handlingsutrymme i de båda sektorerna anser 

jag att det stämmer väl överens med min förförståelse om den trögrörliga byråkratin där 

beslutsvägarna ofta är långa och processerna ofta är segdragna. 

 

Diskussionen om huruvida mellanchefen ska ses som ett språkrör för högre lednings intressen 

eller som en arbetstagarrepresentant visade sig tämligen fruktlös och gav inte alls vad jag 

innan studien hoppats och trott på. Mellanchefen såg sig otvivelaktigt som en 

ledningsrepresentant oberoende av vilka av de sex respondenterna som fick frågan. Här hade 

jag önskat en större tidsram så att jag kunnat undersöka detta på ett mer uttömmande sätt. 

Samtidigt vill jag framhålla och understryka att studiens syfte kan sägas vara tvådelat och att 

roller och rollkonflikter endast var ett sekundärt syfte. Det huvudsakliga syftet vill jag bestämt 

hävda är uppnått och jag är mycket nöjd med utfallet av studien som helhet. 

 

8.2 Teori och metoddiskussion 

Utifrån det syfte som denna studie hade anser jag att valet av teorier var mycket adekvat. Med 

tanke på att jag ville undersöka mellanchefens arbetssituation med avseende på de krav som 

ställs och den kontroll dem har att faktiskt utföra sitt arbete tycker jag att Karaseks teoretiska 

modell om krav och kontroll visade sig mycket lättapplicerad på denna studie. Dock hade jag 

gärna sett att jag hade mer tid till förfogande, framförallt så att mer fokus kunde läggas åt att 

undersöka mellanchefens roll och eventuella rollkonflikter på ett betydligt mer uttömmande 

sätt än vad som gjordes i denna studie. De val av forskningsartiklar som denna studie bygger 

vidare på tycker jag också förefaller relevanta, dock hade jag önskat en större mångfald av 

publikationer att välja bland som uttryckligen tagit fasta på yrkeskategorin mellanchefer. 

 

Vad gäller denna studies tillvägagångssätt anser jag att mitt val av metod visade sig lämpligt. 

Att arbetet som mellanchef ställer stora krav på att prestera var som tidigare nämnt inget 

revolutionärt varför jag i och med en kvalitativ ansats fått en mer djupare förståelse för hur 

detta mer precist tar sig uttryck. Naturligtvis hade jag önskat ett betydligt större urval av 
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respondenter men jag är i allra högsta grad nöjd över att fått sex stycken förhållandevis olika 

respondenter och organisationer att ställa upp i studien.  

 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Med tanke på den tidsram jag hade till förfogande för denna studie anser jag att utfallet blev 

bra men jag hade önskat både mer bredd och ett större djup i uppsatsen. Några förslag till 

vidare forskning är således att utifrån samma förutsättningar undersöka detta ämne men att 

inkludera betydligt fler respondenter. Den stora skillnaden i de båda sektorerna visade sig 

främst bestå i att handlingsutrymmet för mellanchefer inom statlig sektor var något mindre än 

för de inom privat. Det förklarades i mångt och mycket med de långa beslutsprocesserna som 

föregår innan mellanchefen får ta del av informationen. Detta i sig är intressant att följa upp, 

menar jag, och närmare undersöka varför den ena sektorn är mer trögrörlig när det gäller 

beslutsfattande. I studien restes vidare en intressant fråga som handlade om huruvida 

respondenterna funderat på att byta arbetsgivare någon gång de senaste två åren, till följd av 

deras arbetssituation. Detta anser jag är en fråga som i allra högsta grad kan vara intressant att 

följa upp, en fråga som inte bara fokuserar på den drabbade individen utan också riktar ljus på 

konsekvenser som rör arbetsgivaren. Slutligen skulle man i denna studie med fördel kunna ta i 

beaktning köns – och åldersaspekter eftersom det är allmänt känt att såväl könstillhörighet och 

ålder kan vara relevanta faktorer på hur en individ upplever något. 
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Bilaga 1 - intervjuguide 

 

 Praktisk information 

 Delge respondent information om syftet med undersökningen och att den kommer att 

spelas in, detta som ett led i att utvinna korrekta utsagor för undersökningens 

färdigställande. Informera om och understryk de forskningsetiska principer som gäller 

inom ramen för all forskning. Detta avser bland annat att intervjupersonens 

anonymitet och allt som kan kopplas till enskild person anonymiseras samt att inget 

råmaterial kommer att sparas för framtida bruk. 

 

 Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som chef?  

 Hur har vägen till chefskap sett ut för dig? 

 Hur många underställda har du? 

 Hur många chefer har du över dig? 

 

 Utbildning och kompetens 

 Vad är din högsta utbildning? 

 Har du fått några företagsinterna utbildningar? Om ja, vad för typ av utbildningar? 

 Anser du att du fått tillräckliga verktyg för att klara av alla relevanta arbetsuppgifter? 

 Hur har din erfarenhet påverkat dig som chef tycker du? 

 

 Arbetsuppgifter 

 Hur ser en vanlig dag ut för dig på arbetet? 

 Har du budgetansvar? 

 Vilka arbetsuppgifter ser du som dina absolut viktigaste? Varför? 

 Anser du att du har ett utvecklande arbete? Varför/varför inte? 

 Har du någon gång under de senaste två åren funderat på att byta arbetsgivare? 

 

 Krav och kontroll 

 Anser du att du har tillräckligt med tid för att hinna med dagens alla arbetsuppgifter? 

 Som mellanchef, händer det ofta att du avbryts i ditt arbete för att snabbt sätta dig in i 

något annat? Om ja, hur handskas du med det? 

 Har du möjlighet att själv bestämma hur, när och av vem en arbetsuppgift ska utföras? 

 Anser du att det förekommer motstridiga krav i ditt arbete? I vilka situationer? Kan du 

beskriva hur du i sådana fall handskas med det? 

 

 Rollen som mellanchef 

 Vad för typ av chef skulle du säga att du är? Hur utöver du ledarskap? 

 Har du några förebilder? Kan du berätta? 

 Ponera ett fiktivt organisationsschema, vart på denna skulle du sätta dig själv i rollen 

som mellanchef? 



 

 Ställer rollen som mellanchef krav på att ibland ta tuffa beslut? Beslut som kanske 

drabbar dina underställda medarbetare? Kan du berätta om ett tillfälle då du tvingats 

till ett tufft beslut. Hur handskades du med detta? 

 Känner du att dina medarbetare har förtroende för dig som mellanchef? På vilket sätt? 

 Har du förtroende för dina medarbetare? Om nej, kan du beskriva hur du handskas 

med det? 

 

 Avslutande information 

 Tacka för respondentens tid och engagemang. Informera om möjligheten att få ta del 

av undersökningens resultat.  

 

 

 


