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Kompetensutveckling har blivit ett viktigt verktyg för dagens organisationer, både för 
verksamhetens framgång och för medarbetarens prestation. Rollen som mellanchef har fått en 
större betydelse och har blivit allt mer komplex och central i en organisation. Syftet med 
studien är att undersöka inom vilka områden mellanchefer uppfattar att de har behov av 
kompetensutveckling, för att sedan jämföra om det finns olika behov inom offentlig och 
privat sektor. Det empiriska materialet samlades in via intervjuer med jämn fördelning av 
respondenter från vardera sektor. En tematisk analysmetod med inspiration från 
hermeneutiken har använts vid analysering av materialet. Som teoretisk referensram har 
Jarvis teori om erfarenhetsbaserat lärande använts för att analysera resultatet. Resultatet 
visade att det fanns ett stort behov för mellanchefer att utvecklas inom ledarskap och att de 
samtidigt bör utveckla och praktisera det individuella ledarskapet. Det kunde inte påvisas 
några större skillnader utan desto fler likheter av kompetensutvecklingsbehov mellan 
offentlig och privat sektor. Studien visar att verksamheter, både inom offentlig och privat 
sektor, är i behov av ledarskapsutbildningar.  
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INTRODUKTION 
Detta arbete handlar om kompetensutveckling för mellanchefer i privat samt offentlig sektor 
utifrån ett arbetslivspedagogiskt perspektiv. Behovet av kompetensutveckling för 
mellanchefer i de ovan nämnda sektorerna kommer att jämföras och undersökas utifrån deras 
uppfattning av vilka behov som föreligger.  
 
Valet av ämnesområde grundas bland annat i intresset för kompetensutveckling samt vilket 
behov som finns av kompetens både för den individuella medarbetaren och för organisationen 
som helhet. Under våra tidigare studier uppstod möjligheten att fördjupa oss inom relevanta 
tillvägagångssätt samt metoder för kompetensutveckling. Detta gav oss dels en inblick i hur 
den individuella medarbetaren faktiskt lär sig, dels det generella behovet av utveckling inom 
olika organisationer samt vilka kompetensområden som var aktuella att utveckla.    
 
Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) menar att kompetensutveckling i dagens 
arbetsliv är både en operativ och strategisk viktig fråga för organisationer. Författarna 
beskriver även vikten av att både bevara samt utveckla kompetens hos sina medarbetare för 
att kunna bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden. Trots att forskning hänvisar till vikten 
av kompetensutveckling inom näst intill alla arbetsgrupper återspeglar inte detta det faktiska 
arbetslivet. Nilsson et. al (2011) påvisar att faktorer som ålder, kön samt vilken sektor som 
individen arbetar inom kan spela en avgörande roll för hur mycket utvecklingsmöjligheter 
som erbjuds. 
 
En välfungerande mellanchef har stor påverkan på en verksamhet som helhet (Franzén, 
2004). Det berör inte enbart verksamhetens resultat och utveckling utan mellanchefen kan 
även skapa mervärden för dess medarbetare men även för kunder, patienter, medborgare och 
andra intressenter. Mellanchefens roll samt förutsättningar har drastiskt förändrats de senaste 
decennierna. Prioriteringar och ansvarsområden är under ständig förändring samt 
överordnade förväntar sig allt mer från sina mellanchefer (Franzén, 2004). Författaren 
förklarar att denna motsägelsefulla värld är mellanchefens livsrum.  
  
Kompetensutveckling är följaktligen ett viktigt medel i en organisations utveckling och 
framgång, inte enbart för organisationen i sig utan även för alla medarbetare. Den centrala 
position som mellanchefen befinner sig i skapar möjlighet att kunna påverka verksamheten 
som helhet och dess personal. Det innebär också att mellanchefen hamnar i en komplicerad 
position där både över- och underordnade chefer ska tas hänsyn till. Mellanchefens 
betydelsefulla, men komplexa position inom organisationen, står i centrum för studien som 
därav utgår från mellanchefens uppfattningar om studiens problemområde.  
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Bakgrund 
 
I bakgrunden redovisas kompetensutveckling från olika perspektiv. Därefter belyses 
mellanchefens arbetsroll från ett historiskt perspektiv samt dess nuvarande roll i samhället. 
Avslutningsvis jämförs kompetensutveckling inom offentlig och privat sektor.  
 
Forskning visar att huvudfaktorn i ett företags och organisations produktutveckling, 
konkurrenskraft och innovationsförmåga har sin grund i olika former av kompetensutveckling 
(Kock, 2010). Författaren menar att i takt med att samhället utvecklas och att ny forskning 
publiceras är kompetens något som kontinuerligt måste underhållas och förnyas. Nilsson et 
al. (2011) beskriver att kompetensutveckling har med tiden vuxit fram till att bli en viktig och 
näst intill nödvändig del i en modern organisation.  
 
Kompetensutveckling har blivit en naturlig och viktig faktor i en verksamhet. Majoriteten av 
organisationer satsar på denna form av utbildning men en fråga som bör belysas enligt Kock 
(2010) är varför verksamheter gör det.  Författaren väcker frågan om det är ett kalkylerat 
tillvägagångssätt av organisationen eller om det är en modetrend. Frågor likt dessa har en 
motsvarighet mot olika perspektiv. Ett tekniskt-rationellt perspektiv betyder att 
kompetensutbildning är ett medvetet och rationellt val. Företaget eller organisationen är 
medvetna om att de kommer stöta på nya och högre kompetenskrav från omvärlden vilket 
kommer att kräva att de är förberedda (Kock, 2010). Ett konflikt-kontroll perspektiv grundar 
sig i att ledningen alternativt cheferna bestämmer vilken typ av utbildning och 
kompetensutveckling som krävs. Detta perspektiv har som utgångspunkt att konflikt och 
motsättningar är organisationens grund i hur företaget fungerar. Med olika intressen och 
tankar är det från dessa diskussioner som idéer växer fram. Kamp, förhandling och 
kompromiss är tre ord som karaktäriserar detta perspektiv. Till sist finns det institutionella 
perspektivet på kompetensutveckling som till skillnad från tidigare nämnda perspektiv utgår 
från att företaget eller organisationen vill öka sin legitimitet gentemot omgivningen och även 
gentemot organisationen själv. Företaget och organisationen påverkas av omvärlden och ett 
stort fokus ligger på hur dessa identifieras och karaktäriseras av de moderna och effektiva 
trender som råder i samhället (Kock, 2010).  
 
Enligt Franzén (2004) kan den klassiska bilden av en mellanchef härledas till större 
organisationer där dess primära syfte var att utgöra en länk i kommunikationen i en 
hierarkiskt styrd organisation. De arbetsuppgifter som tidigare ingick i rollen som mellanchef 
har över tid försvunnit och tyngdpunkten i dess roll har till viss del ändrat fokus. Lindgren 
(2007) menar att kommunikation fortfarande är en stor del av en mellanchefs arbetsuppgifter 
men har nu fått ett annat syfte jämförelsevis med tidigare. Numera ska inte enbart 
organisationens regler och förordningar förmedlas, utan en mellanchefs uppgift består idag 
även av att kommunicera och lyssna på sin personal.  
 
Mellanchefen har enligt Franzen (2004) en stor press på sig att leverera resultat samtidigt som 
trycket på besparingar ofta är högt. I en större organisation är det lätt att mellanchefens 
frågor, tankar och meningar sammanfaller med ledningen eller övriga kollegor. Enligt 
författaren är en mellanchefs största utmaning i en sådan situation att kunna bibehålla sina 
personliga tankar och åsikter.  
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Således menar Franzén (2004) att mellanchefens roll som en central figur i verksamheten 
kännetecknas av kommunikation, anpassning, kompromisser och smidighet men samtidigt 
utmärks av drivkraft, självständighet och integritet. Lindgren (2007) betonar även denna 
komplexa situation för mellanchefer i dagens arbetsliv. Författaren menar att en bidragande 
faktor till detta är att mellanchefen befinner sig i en skärningspunkt vilket uppstår då 
mellanchefen hamnar mellan olika intressen i organisationen. Ovanifrån ställer chef och 
ledningen krav på resultat och effektivitet medan underifrån har medarbetarna en önskan om 
att bli bekräftade samt få deras behov uppfyllda.  
 
Kock (2010) beskriver att det finns vissa skillnader och likheter rörande kompetensutveckling 
beroende på företag eller organisation. En väsentlig skillnad som författaren nämner är att 
yttre faktorer, även kallat omvärldsfaktorer, kan ha en stor betydelse för en organisation. 
Dessa faktorer kan avgöra om en förändring bör ske, vilket i sin tur kan påverka behovet av 
kompetensutveckling i organisationen. Omvärldsfaktorer kan exempelvis vara krav från 
kunder, konkurrensutsatthet och teknisk utveckling. Författaren hänvisar till en låg- och 
mellanstadieskola inom offentlig verksamhet vilket inte har ett lika högt förändringstryck 
jämförelsevis med en återförsäljare inom ett privat företag. Både privata företag och 
offentliga organisationer avsätter en stor summa till utbildning och kompetensutveckling som 
är avsedd för dess personal. Enligt den statistiska centralbyråns siffror från 2008 avsätts cirka 
70 miljarder kronor varje år för dessa ändamål visar Kock (2010). Ytterligare en skillnad som 
är viktig att belysa är att de insatser som görs vad gäller budget och omfattning vid en 
utbildning, för att höja och stärka personalens kompetens skiljer sig åt. I Kocks (2010) 
undersökning påvisades en stor skillnad mellan två jämnstora verksamheter inom privat och 
offentlig sektor. I en offentlig låg- och mellanstadieskola genomfördes en satsning där 70 000 
kronor var avsatt för personalen under en 1-årsperiod medan ett privat vårdföretag hade en 
budget på två miljoner kronor där satsningen skulle pågå under en 5-årsperiod. 
 
Sammanfattningsvis konstateras att rollen som mellanchef är komplex och utmanande. En 
individ i en sådan roll har ett stort ansvar gentemot både personal och mot chefer för att få 
verksamheten att fungera. Det gäller som mellanchef att ha kunskap om hur kommunikation 
samt andra kompetenser kan användas som nyckel till att föra verksamheten framåt. 
Kompetensutveckling har blivit en viktig faktor och naturlig del i ett företag. Utifrån de tre 
perspektiv som presenteras är det viktigt att reflektera kring varför kompetensutveckling 
anses vara nödvändigt i en organisation. Är det för att det är en modetrend eller är det ett 
rationellt beslut för att faktiskt höja kompetensen hos personalen? I ovanstående stycke har 
ett exempel belysts som påvisar att det kan finnas skillnader mellan offentlig och privat 
sektor. Budget, tidsmässigt utrymme samt extern påverkan är avgörande faktorer för vilken 
kompetensutveckling som erbjuds i organisationen och i sin tur vilket behov som finns för 
medarbetarna i verksamheten.  Av detta skäl kommer det i studien göras en jämförelse mellan 
offentlig och privat sektor. 

Definitioner och avgränsningar  
Studien har avgränsats till mellanchefens individuella uppfattning av dess 
kompetensutvecklingsbehov. Vidare kommer studien förhållas till verksamheter inom både 
offentlig och privat sektor. Genom att utgå från mellanchefernas uppfattningar är 
målsättningen att synliggöra deras kompetensutvecklingsbehov i respektive sektor.  
Varken offentliga eller privata verksamheter avgränsas till någon specifik bransch då det inte 
eftersträvas att analysera kompetenser direkt kopplade till ett yrkesområde. 
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Som tidigare nämnts eftersöks i första hand mellanchefernas uppfattningar om deras 
kompetensutveckling utifrån deras nuvarande position och verksamhet. Målet är att deras 
uppfattning ska vara direkt kopplat till den verksamhet som mellanchefen arbetar inom samt 
till dess arbetsroll. Detta leder i sin tur till att en jämförelse möjliggörs mellan offentlig och 
privat sektor utifrån deras uppfattningar. För studien relevanta definitioner och begrepp 
kommer att presenteras i följande avsnitt.    
 
Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är ett sammansatt ord av kompetens och utveckling. Nilsson et al. 
(2011) beskriver att begreppet kompetens ofta används i sammanhang där det kopplas till att 
en individ klarar av att utföra sina arbetsuppgifter. “Utveckling” kopplas till framsteg och 
förbättring genom en positiv process, där en individ har gått från ett läge till ett förbättrat läge 
(Nilsson et al. 2011). När dessa två begrepp sedan sammansätts bildas ordet 
kompetensutveckling. Den definition denna studie kommer att utgå ifrån lyder enligt 
följande: 
  

”…en sammanfattande beteckning för de olika åtgärder som kan vidtas för att 
påverka utbudet av kompetens på en verksamhets interna marknad (hos enskilda 
anställda, grupper av anställda eller hela personalgruppen).” 
(Nilsson et al. 2011, s. 79)          
 

Mellanchef 
Studien utgår från Franzéns (2004) definition av mellanchefer:  
 

“[...]en mellanchef är att han eller hon har chefer både över och under sig i 
organisationsschemat.” (Franzén, 2004, s.10)  

 
Definitionen av mellanchefer refererar till en individ med en central arbetsroll i verksamheten 
som har en eller flera överordnade chefer samt en eller flera underordnade chefer. Ett 
exempel är en avdelningschef med en verksamhetschef över sig och gruppchefer under sig. 
 

Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att undersöka vilka områden mellanchefer upplever att de har behov av 
kompetensutveckling inom samt jämföra om det förekommer olika behov inom offentlig 
samt privat sektor. 
 
Frågeställningen är:  
 
Inom vilka områden upplever mellanchefer inom offentlig samt privat sektor att det finns ett 
behov av kompetensutveckling för den egna yrkesgruppen? 
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Tidigare Forskning 

Kompetensutveckling inom offentlig och privat sektor 
Som framgår av bakgrunden kan de flesta organisationer dra nytta av den konkurrensfördel 
som skapas genom att kompetensutveckla sina medarbetare, oavsett om verksamheten är en 
del av den offentliga eller privata sektorn. Ellström och Kock (1993) förklarar dock att det 
finns skillnader när de kommer till förutsättningar för kompetensutveckling mellan de två 
sektorerna, inte minst ur ett kontextuellt perspektiv. Vad som i första hand påverkar en 
verksamhet strategi ur det perspektivet är de inre och yttre faktorerna. Dessa faktorer antas 
ske i samspel med varandra.   
 
Ellström och Kock (1993) menar att organisationens yttre kontext även beskrivs som 
omgivningsfaktorer och utgörs av politiska beslut, ekonomiska resurser, utbildningspolitik, 
arbetsmarknad, teknologisk utveckling och institutionell omgivning.  Både den inre och yttre 
kontexten utgörs av faktorer som antingen kan möjliggöra eller begränsa en verksamhets 
strategier angående kompetensutveckling. De faktorer som utgör den inre kontexten förklaras 
som mänskligt-sociala, teknologi, struktur samt organisationens övergripande mål, strategier 
och uppgifter. Enligt författarna är den inre och yttre kontexten inte något som enhälligt 
avgör en verksamhets kompetensutvecklingsstrategi eller praxis. Det utgör snarare en 
påverkan som antingen kan främja eller avvisa ett beslut från verksamheten. 
 
Som tidigare nämnt hänvisar Ellström och Kock (1993) till att det finns olikheter rörande 
förutsättningar för kompetensutveckling mellan privat och offentlig sektor. Inom offentlig 
sektor påstås det finnas en större komplexitet i organisationens omgivning. Författarna 
förklarar att offentlig sektor i större utsträckning påverkas av externa aktörer. Exempelvis 
finns det ett större allmänintresse som en verksamhet behöver ta hänsyn till inom den 
offentliga sektorn vilket utgör en del av dess komplexa omgivning. När en organisation är 
finansierad av skattepengar och ska producera kvalitativa tjänster ökar kravet på legitimitet i 
omgivningens ögon. Detta tillsammans med motstridiga krav och stora förväntningar från 
allmänheten kan skapa en betydande komplexitet för verksamheten i den offentliga sektorn.
  
 
Hjort (2008) visar i sin studie att kompetensutveckling har varit ett nyckelbegrepp inom både 
offentlig och privat sektor, framförallt på senare tid inom de offentliga verksamheterna. I 
likhet med Ellström och Kock menar Hjort att det finns en viss skillnad när det kommer till 
innebörd och praxis mellan de två olika sektorerna. Hjorts studie baseras på det danska 
välfärdssystemet och hur det har genomgått en rad reformer de senaste decennierna. Likt det 
svenska systemet finansieras det danska välfärdssystemet av skattepengar där sjukvård och 
utbildning är två stora aktörer. Trots den samhällstrygghet som välfärden bidrar med får den 
ofta kritik för att vara ineffektiv och dyr, menar Hjort (2008). Detta har delvis fört danska 
välfärdsinstitutionerna till en reformering, där ett flertal av dessa har övergått till att vara 
privatägda organisationer istället för att enbart finansieras med offentliga medel. Studien 
påvisar vidare att kompetensutveckling har i denna omvandlingsprocess fått en central och 
viktig roll. Kompetensutveckling har enligt författaren använts som en strategi för att bevara 
medarbetare genom föreställning om att kompetensutveckling skapar nya jobbmöjligheter, 
högre lön och mer inflytande för en medarbetare. Studien visar att detta har skapat ett ökat 
deltagande i kompetenshöjande aktiviteter i den offentliga sektorn. Fackliga organisationer 
har även tagit initiativ att sluta kollektivavtal angående kompetensutveckling för offentligt 
anställda för att bevara ett inflytande.  
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Hjort (2008) hänvisar till att kompetensutveckling kan ses från ett politiskt och administrativt 
perspektiv. Det förstnämnda kretsar kring ekonomisk tillväxt medan det administrativa 
perspektivet förhåller sig till att implementera nya strategier för att kunna kontrollera och 
styra i den offentliga sektorn. Det huvudsakliga målet för ett utbrett välfärdssystemet som ska 
vara jämställt för alla oberoende samhällsstatus eller bakgrund har allt mer kommit att 
utmanas av faktorer som effektivitet, kvalitet och mätbara mål.  
 
Sammanfattningsvis finns det en skillnad i hur verksamheter inom offentlig och privat sektor 
förhåller sig och arbetar kring kompetensutveckling. Verksamheterna i de olika sektorerna 
påverkas av olika interna och externa faktorer som influerar deras synsätt på 
kompetensutveckling. Under de senaste decennierna har det skett en förändring för hur 
verksamheter bör och ska bedrivas i förhållande till sin omgivning, inte minst inom den 
offentliga sektorn. Detta har lett till en ny syn på kompetensutveckling som helhet samt hur 
och när den bör tillämpas. 

Kompetensutvecklingsområden 
McGurk (2009) anser att mellanchefer är en intressant grupp och menar att de ofta har en 
central position i verksamheten. Pressen att tolka, kommunicera, implementera och förmedla 
de strategier som ledning samt högre chefer vill att organisationen ska arbeta efter ställer 
höga krav.  
  
Mellanchefer behöver kunskapen om att kunna ansvara för medarbetare samt ständigt 
utveckla sin kompetens inom ledarskap, menar McGurk (2009). Ett bra ledarskap är viktigt i 
alla chefsroller men det utmärker sig framförallt i en mellanchefs position då detta ständigt 
sätts på prov. De personer som sitter i dessa positioner måste utrustas med kunskap om hur 
deras medarbetare bör utvecklas och används som en resurs för att bidra till organisationens 
framgång. Forskaren har genomfört 14 intervjuer med mellanchefer inom olika företag. 
Forskarens uppfattning är att mellancheferna saknar kunskap och kännedom inom 
personalhantering. Detta kan exempelvis vara hur problem uppstår mellan anställda och hur 
det bör hanteras samt hur medarbetare ska styras för att nå mål och visioner.   
 
McGurk (2009) visar även att kompetensutbildning för mellanchefer måste uppnå vissa 
villkor för att utbildningen ska lyckas. Det krävs att utformningen och innehållet i en sådan 
utbildning reflekterar den kontext mellanchefen befinner sig i. På så vis kan mellanchefen på 
ett bättre sätt implementera de nya kunskaperna i dess organisation.  
 
Warhurst (2012) har undersökt vilka teman som finns inom ledarskap samt vilka 
ledarskapsidentiteter som utvecklas i rollen som mellanchef på regeringsnivå. Warhurst 
(2012) hävdar likt McGurk (2009) att ledarskap är ett område som mellanchefer har ett behov 
av att utbildas inom. I Warhursts (2012) forskning framgår det att det är vanligt att 
organisationer fokuserar på fel delar när det kommer till kompetensutveckling. Verksamheten 
kan inte endast fokusera på vad en mellanchef behöver utan fokus bör också läggas på vem 
en mellanchef behöver vara i sin roll i förhållande till organisationen. Författaren menar även 
att mellanchefens ledarskap kan vara nära kopplat till dess identitet. Ledarskap innebär att en 
viss identitet behöver upprätthållas och denna byggs av att kunskap om ledarskap finns. För 
att upptäcka sin egen ledarskapsidentitet krävs det en förståelse kring sin egen informella 
inlärningsprocess samt hur man tar till sig kunskap från en mer formell utbildning. 
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Shun-wing och Tsan-ming (2014) konstaterar att det finns ett behov av vidareutbildning för 
mellanchefer inom utbildningsväsendet. Mellancheferna som deltog i studien fick ange olika 
områden där de ansåg att det fanns ett behov av kompetensutveckling för personer i deras 
position. De kompetensområden som förekom flest gånger var ledarskap och kommunikation. 
Dessa ansågs nödvändiga för att kunna förebygga och hantera konflikter samt skapa starka 
relationer i verksamheten. Carlström (2012) hänvisar även till behovet av ökad kunskap och 
kompetens inom konflikthantering och ledarskap inom sjukvården. Mellanchefers allt mer 
relationsstyrda och kommunikativa roll med krav från både över- och underordnade kräver ett 
ökat stöd samt utvecklingsmöjlighet för personer i denna position.    
 
Inom de mer praktiska och arbetsrelaterade områdena exempelvis läroplansutveckling samt 
betygsbedömning fanns en efterfrågan av att uppdatera kunskap och färdigheter (Shun-wing 
och Tsan-ming, 2014). Till forskarnas förvåning fanns en mycket låg efterfrågan av att 
utvecklas inom stresshantering trots mellanchefernas intensiva och utmanande position i 
verksamheten. Avslutningsvis angavs endast ett fåtal möjligheter till kompetensutbildningar 
även fast utbildningsväsendet är i kontinuerligt behov av utveckling inte minst för 
mellanchefer.        
 
Följaktligen är ledarskap ett stort område som mellanchefer har ett behov av att 
kompetensutvecklas inom då det i en chefsroll medföljer ett automatiskt ansvar över andra 
individer. I ovanstående avsnitt framkommer det att kunskap och kännedom av att hantera 
personal är en bristande kompetens hos mellanchefer, vilket är ett område där ett behov av 
mer kunskap är nödvändigt. Kommunikation och konflikthantering är två andra områden där 
det behövs en ökad kunskap, exempelvis hur kommunikation kan fungera som ett viktigt 
verktyg för att kunna hantera konflikter. Det räcker inte att veta vad den enskilda 
mellanchefen behöver för kompetens utan också vad för kompetens som krävs för 
arbetsrollen. Rollen som mellanchef kräver att personen har en god insikt i vilken 
ledarskapsidentitet den har, detta är väsentligt för att se vilka brister som möjligen finns och 
därmed har personen större chans att motverka dessa. 

Mellanchefers komplexa position  
Mellanchefer har en väsentlig roll när de kommer till strategisk planering och implementering 
när organisation står inför en förändring eller utveckling (King, Fowler och Zeithaml, 2001). 
Chefens engagemang under implementeringsfasen är avgörande för att nå en strategisk 
framgång och mellanchefernas deltagande i planeringsfasen har tidigare bevisats vara en 
relevant faktor i verksamhetens totala prestation. Utifrån mellanchefernas erfarenheter av 
förändring- och utvecklingsprocesser ger mellanchefer en god grund till att bedöma en 
organisations behov och brister. Författarna förklarar att detta exempelvis kan vara i form av 
att bedöma kompetensbehov inom diverse områden för olika medarbetargrupper. 
Mellanchefer besitter även en god position att identifiera konkurrensfördelar jämfört med 
andra verksamheter på marknaden, inte enbart gällande kompetensområden utan även inom 
teknologi eller produktion. Förutom mellanchefens erfarenheter av både utveckling och 
implementering ingår det i deras arbetsuppgifter att sköta kommunikation samt stödja 
relationer, vilket är avgörande för att främja kompetensutveckling. Därmed kan mellanchefer 
beskrivas som en grundläggande katalysator för att identifiera, utveckla och implementera 
nya kompetenser inom en verksamhet (King et al. 2001).   
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Som tidigare nämnt har mellanchefens roll förändrats sedan tidigt 90-tal och enligt forskaren 
Carlström (2012) har positionen blivit mer komplicerad och till följd av detta mer 
påfrestande. Inom den svenska sjukvården har mellanchefer ansvar över fler beslut och 
projekt än någonsin förut. Från att tidigare haft en passiv roll med mestadels administrativa 
uppgifter har rollen som mellanchef nu förändrats till att kontinuerligt behöva bevisa sitt 
värde för organisationen. Carlström (2012) förklarar även att mellanchefen utmanas i dess 
centrala roll i verksamheten framförallt när det kommer till lojalitet både uppåt och nedåt i 
organisationen. Att vara “för” lojal åt något håll kan enkelt förskjuta mellanchefen från dess 
förväntade position. Att bibehålla goda relationer åt båda hållen kan försvåras då överordnade 
chefer lägger allt mer ansvar på mellanchefer att genomföra nya utmanande beslut 
exempelvis dra ner personalkostnader i verksamheten.   
 
Harding, Lee och Ford (2014) förklarar att mellanchefen intar en roll i mitten där personen 
både kontrollerar och samtidigt blir kontrollerad. I sin studie har forskarna försökt identifiera 
mellanchefspositioner i organisationer. Genom att överordnade chefer utövar sin kontroll 
över mellanchefen, kräver detta att mellanchefen i sin tur kontrollerar sina underordnade. 
Samtidigt hänvisar Harding et al. (2014) till att mellanchefen måste utöva ett motstånd mot 
sina överordnade parallellt med det motstånd som mellanchefen möts av underifrån. Detta 
behövs för att mellanchefen ska kunna fungera i sin roll och gör även positionen unik i det 
hierarkiska systemet i en verksamhet.  
 
Med utgångspunkt i tidigare forskning förklaras mellanchefens komplexa men även mycket 
väsentliga position inom en verksamhet. En högpresterande mellanchef som har relevanta 
kompetenser för att kunna hantera sin arbetsroll har mycket stor påverkan på både framgång 
och utveckling. Mellancheferna beskrivs även ha bra utgångspunkt för att kunna identifiera 
brister från sin centrala position. Att kunna lyfta fram organisationens övergripande behov är 
viktigt men att mellanchefen även kan värdera sina egna kompetensutvecklingsbehov är 
också en väsentlig faktor. Således inte bara för mellanchefens egen framgång i sin arbetsroll 
utan även för organisationen som helhet.  
 

Teoretisk referensram  

Livslångt Lärande  
I vårt nutida samhälle uppmanas individer att ständigt eftersträva samt uppnå ett kontinuerligt 
lärande (Jarvis, 2007). Individer behöver en fortgående lärprocess för att kunna vidga sin 
kompetens och bli mer kvalificerad i sin yrkesroll. Globaliseringen har skapat ett samhälle 
präglat av snabba förändringar och som ständigt är i utveckling. Detta har i sin tur påverkat 
samhällets struktur och uppbyggnad, vilket har gjort att lärandet har fått en mer central roll 
jämfört med förr. Detta har även skapat högre krav på den enskilda individen som nu bör vara 
aktiv i sin egen utvecklingsprocess. Det är inte längre hållbart att endast lära sig vid specifika 
tillfällen utan lärandet måste ses som livslångt (Jarvis, 2007).  
 

”Lifelong learning for employment is vital to the success of the process for that part 
of the workforce whose work demands knowledge [...]”  (Jarvis, 2007 s.19) 
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Författaren betonar vikten av att de som befinner sig på positioner som är krävande och där 
mycket kunskap behövs är det viktigt att de förstår innebörden av ett livslångt lärande. 
Lärande kommer aldrig kunna betraktas som “färdigt” menar Jarvis (2003) då det är något 
som ska och bör fortgå under hela livet.  Författaren hävdar att det finns ett samband mellan 
en individs utveckling och lärande. Det livslånga lärandet som Jarvis (2003) förespråkar 
innebär att ett lärande även kan ske utanför olika formella utbildningar. Författaren förklarar 
att det livslånga lärandet syftar till ett lärande som kan uppstå i vardagen, även kallat det 
informella lärandet. 
 

Erfarenhetsbaserat lärande  
Jarvis, Holford och Griffin (2003) förklarar att fram till de senaste decennierna har lärande 
vanligtvis relaterats till barn och ungdomar som är på väg genom utbildningssystemet. På 
senare tid har lärande även kopplats till yrkeslivet, både arbetsgivare och medarbetare har 
börjat inse värdet med detta fenomen. Ursprungligen sågs lärande i arbetet vara kopplat till en 
formell lärsituation exempelvis en introduktionsutbildning, men i och med att värdet av 
lärandet på arbetsplatsen har ökat börjar detta synsätt förändras. 
  
Jarvis (2006)A menar att teorin om erfarenhetsbaserat lärande har haft ett stort inflytande på 
de traditionella teorierna rörande vuxnas lärande och livslångt lärande. Teorin har varit 
betydande för utvecklandet av forskning inom både vuxenutbildning och 
ledarskapsutbildning. Författaren förklarar att den teoretiska modellen med ett humanistiskt 
perspektiv bygger på en tilltro att individen har viljan och kapacitet att lära samt utvecklas på 
egen hand. Jarvis grundar sin erfarenhetsbaserade teori i att ett lärande sker genom både en 
individs erfarenheter samt dess existens (Illeris, 2009). Detta är en läroprocess som fortgår 
hela livet och som uppstår via erfarenheter vilket skapas genom en konstant interaktion med 
omvärlden. Erfarenheter kan uppstå genom situationer som är självvalda eller som 
tillhandahålls via exempelvis en lärare. Följaktligen kan situationen vara formell, informell 
eller icke formell förklarar Jarvis et al. (2003). Jarvis hävdar även att människan kan lära sig 
genom primära och sekundära erfarenheter (Illeris, 2009). En primär erfarenhet sker genom 
våra sinnen och tar vid när en individ upplever något som skapar en klyfta mellan synen på 
sig själv och uppfattningen av själva erfarenheten alternativt genom att inte veta (Illeris, 
2009). Detta skapar i sin tur en medvetenhet av upplevelsen som inte nödvändigtvis 
överensstämmer med individens tidigare uppfattningar. I nästa steg menar Jarvis att ett 
lärande kan påbörjas då individen omvandlar känslor och upplevelser till något meningsfullt 
för den själv.  Detta efterföljs av att individen söker förklaringar till det som upplevts. I det 
avslutande steget i lärprocessen behöver individen verifiera de förklaringar och slutsatser som 
dragits. Det är endast om dessa blir bekräftade som erfarenheten memoreras och ett lärande 
uppstår, även fast innehållet inte nödvändigtvis är rätt (Illeris, 2009). 
  
Jarvis (2006)B menar att föregående process skapar en primär erfarenhet som eventuellt kan 
resultera i ett inledande eller icke reflekterande lärande. Författaren förklarar att en sekundär 
erfarenhet uppstår i koppling med den primära, vilket i sin tur kan ge upphov till ett mer 
reflektivt lärande. När erfarenheten inte upplevs genom sinnena utan istället behövs kopplas 
ihop med en djupare kulturell mening av verkligheten kan en sekundär upplevelse ta form. 
Dessa typer av medierade erfarenheter upplevs genom tal eller skrift samt allt mer från olika 
typer av visuell medling exempelvis tv eller på webben. Således kan detta bli en daglig 
process för många individer. Den primära erfarenheten finns fortfarande kvar men skjuts 
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undan för det kognitiva tänkandet som blir mer centralt för detta lärande, förklarar Jarvis 
(2006)B. 
  
Efter att individen upplevt en sekundär erfarenhet kan individen antingen direkt avvisa eller 
reflektera över upplevelsen förklarar Jarvis (2006)B. Vidare kan individen reagera emotionellt 
på erfarenheten och till följd av det agera exempelvis i form av en handling. Till skillnad från 
den primära erfarenheten sker detta lärandet i direkt koppling till erfarenheten och inte genom 
den sociala kontexten där erfarenheten uppstår. Jarvis hävdar även att knyta någon typ av 
mening till erfarenheten inte heller är nödvändigt även fast detta kan ske när personen 
reagerar och reflekterar över upplevelsen. Genom reflektion kan ens värderingar, känslor och 
attityder förändras vilket i sin tur kan leda till att individen vill göra något åt detta genom att 
utföra en handling, vilket illustreras i box tre, fyra och fem. Slutligen förändras personen till 
följd att det nya lärandet, vilket även leder till att individen förhåller sig till framtida 
situationer på ett annorlunda sätt. Jarvis (2006)B vill dock understryka att vid ett lärande finns 
det alltid ett återkopplande och en progressiv handling, vilket symboliseras av pilarna nedan i 
bilden. Med den avslutande boxen i modellen vill Jarvis (2006)B påvisa att lärandet är 
kontinuerligt, författaren menar dock att detta måste ses i samspel med lärandet som uppstår 
genom de primära erfarenheterna. Dessa kan uppträda samtidigt och kan innebära en viss 
komplexitet för individen att uppleva sensationer och meningar samtidigt i en situation. 
Författaren hävdar att en människa utgörs av kunskaper, färdigheter, attityder, känslor, 
övertygelser, värderingar, sinnen och genom ett lärande kan dessa kontinuerligt utvecklas 
samt förändras. Jarvis et al. (2003) menar att erfarenheter bör betraktas som ett livslångt och 
pågående fenomen. Därav kan en ny lärprocess påbörjas när den tidigare avslutats vilket på 
sikt ger upphov till ett livslångt lärande.  
 

 
The transformation of the person through learning (Illeris, 2009) 
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Det empiriska materialet i studien kommer analyseras utifrån Jarvis teori om det 
erfarenhetsbaserade lärandet och tanken kring det livslånga lärandet. Utifrån det som har 
presenterats av Jarvis teori är det vissa delar som kommer spela en mer betydande roll vid 
analyseringen. Jarvis förklarar att de lärdomar och erfarenheter som en individ upplever 
avspeglas av den sociala kontext individen befinner sig i (Illeris, 2009). Detta kan komma 
spela roll i denna studie då vetenskapliga artiklar och litteratur har beskrivit att den sociala 
kontext mellanchefen befinner sig i är komplex. Genom att vara medvetna om detta finns det 
en förhoppning om att kunna dra paralleller mellan vad respondenterna säger och tolka 
resultatet utifrån teorin. Förhoppningen är att med hjälp av den teoretiska referensramen 
kunna koppla mellanchefers sekundära erfarenheter i sin yrkesroll till ett eventuellt lärande. 
Om ett lärande inte uppstått utifrån erfarenheten kan detta möjligtvis belysa ett område som 
mellancheferna kan behöva kompetensutvecklas inom. Jarvis (2007) betonar att lärande 
genom erfarenhet kan leda till ett livslångt lärande. Författaren beskriver att en individ 
behöver en kontinuerlig inlärningprocess i dagens arbetsliv för att kunna utveckla sin 
kompetens och bli mer kvalificerad i sin arbetsroll. Utifrån mellanchefens komplicerade 
arbetsroll kan detta visa sig vara en relevant aspekt för chefernas utveckling, vilket möjligtvis 
kan framkomma i analysen av det empiriska materialet.  
 

METOD 
I följande avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkterna vilket följs av en 
beskrivning av planering och genomförande. Urval av respondenter, instrument, 
tillvägagångssätt vid insamling av material och analysmetod presenteras och motiveras. 
Metodavsnittet avslutas med forskningsetik där de etiska förhållningssätten presenteras.  

Metodologiska utgångspunkter 
I denna studie har hermeneutik använts som metodologisk utgångspunkt. Enligt Fejes och 
Thornberg (2015) innebär hermeneutik att olika fenomen tolkas, förstås och förmedlas. 
Författarna menar att denna utgångspunkt är lämplig när syftet med studien är att förmedla 
och få tillgång till intervjupersonernas egna upplevelser av ett fenomen. 
  
Syftet med denna studie är att undersöka vad mellanchefer har för uppfattning om vad de har 
för behovsområde att kompetensutvecklas inom samt jämföra dessa behov mellan offentlig 
och privat sektor. Därför är en hermeneutisk utgångspunkt lämplig då det är den enskilda 
personens uppfattning av dess behov som studien eftersöker. Inom hermeneutiken är 
meningstolkning en del av dess utgångspunkt vilket skapar ett utrymme för forskaren att 
tolka det transkriberade materialet (Kvale och Brinkmann, 2014). Avslutningsvis menar Fejes 
och Thornberg (2015) att den vanligaste formen av datainsamling inom hermeneutiken är 
halvstrukturerade intervjuer med tematisk inriktning, vilket har tillämpats i denna studie. Vid 
användning av denna typ av insamlingsteknik är det viktigt att samtalet fördjupas och 
utvidgas kopplat till ett förutbestämt innehåll (Fejes och Thornberg, 2015). 
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Planering och genomförande 

Urval 
Bryman (2011) förklarar att i en kvalitativ studie är vanligtvis ett målinriktad eller målstyrt 
urval mest lämpad. Denna typ av urvalsteknik ger möjlighet till att skapa en 
överensstämmelse mellan urval och problemformuleringen. Detta innebär att forskaren 
strävar efter intervjupersoner som är relevanta för forskningsfrågan. I denna studie är 
urvalsgruppen mellanchefer i både offentlig och privat sektor, vilket gjorde att ett målstyrt 
urval föll sig naturligt att använda. 
 
Första steget i urvalsprocessen var således att finna organisationer i både offentlig och privat 
sektor. Verksamheternas medarbetarantal togs i åtanke eftersom en större mängd anställda 
ger en ökad möjlighet att finna medarbetare i en mellanchefsposition. I slutändan användes 
två verksamheter inom vardera sektor där en medarbetare intervjuades på respektive 
organisation, vilket resulterade i totalt fyra intervjuer. Samtliga respondenter hade en central 
position i verksamheten med minst ett led av chefer under sig samt två eller fler överordnade 
chefer. Att finna lämpliga respondenter i en mellanchefsroll var en mycket omständlig 
process. Detta resulterade i att ett färre antal intervjuer genomfördes och istället fokuserades 
det på att genomföra mer djupgående intervjuer. Svårigheten med att finna representativa 
kandidater gjorde att respondenter även söktes på annan ort vilket ledde till att två av fyra 
intervjuer genomfördes över Skype.     

Instrument 
I studien används kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. David 
och Sutton (2016) förklarar att det är utformningen av frågorna samt vilket utrymme som 
respondenten får att besvara som avgör om intervjun är kvalitativ eller inte. I den 
semistrukturerade intervjun skapas det ett utrymme och en större möjlighet för 
intervjupersonen att svara mer utförligt och fritt vilket sker inom ett antal förutbestämda 
teman. Bryman (2011) menar att valet av en ostrukturerad intervju skulle ge större möjlighet 
till en öppen dialog under intervjun. Det finns vissa nackdelar med ostrukturerade intervjuer 
vilket Ahrne och Svensson (2015) uppmärksammar. Mycket tid kommer behöva läggas på att 
transkribera och koda det material som samlas in eftersom data från ostrukturerade intervjuer 
är generellt sett svårare att analysera. Bryman (2011) förklarar genom att använda en 
semistrukturerad kvalitativ intervju kan kodningsprocessen underlättas och genomföras mer 
tidseffektivt. Författaren menar att den semistrukturerade intervjun är lämplig då frågorna kan 
besvaras samtidigt som det finns ett utrymme att anpassa intervjun efter respondenten. Detta 
kommer förhoppningsvis att skapa en möjlighet att mer ingående kunna förstå och analysera 
mellanchefernas tankar kring kompetensutveckling (Bryman, 2011).   
 
Den semistrukturerade intervjun bör utgå från ett antal centrala teman som även frågorna 
formuleras efter i intervjuguiden (David och Sutton, 2016). De utvalda temana baseras på 
bakgrundsmaterial i form av tidigare forskning och våra egna tolkningar av detta samt utifrån 
studiens syfte.  Efter att övergripande teman har identifierats är nästa steg att formulera frågor 
som ger möjlighet till att utforska varje enskilt tema, något som David och Sutton (2016) 
benämner som kärnfrågor.   
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Utifrån tidigare forskning har ett antal områden uppmärksammats som anses vara centrala för 
studiens ämnesområde och syfte, detta har i sin tur legat till grund för de tre teman som 
intervjuguiden utformats efter. I bland annat Shun-wing och Tsan-mings (2014) samt 
Carlströms (2012) forskning framgick ledarskap och kommunikation som två behovsområden 
för mellanchefer. Detta bidrog till utformningen av temat kompetensområden samt 
tillhörande frågor. Intervjuguiden inleds med ett antal bakgrundsfrågor för att få en tydlig bild 
av respondenten samt verksamheten (se bilaga 2). David och Sutton (2016) förklarar att detta 
kan ses som uppvärmningsfrågor, vilket skapar ett förtroende hos respondenten. Nästa del av 
intervjuguiden innefattar kärnfrågorna rörande det första temat vilket är mellanchefsrollen. 
Under detta tema eftersträvades en uppfattning om komplexiteten i respondenternas arbetsroll 
samt vilka utmaningar som finns för mellanchefer. Utifrån detta fanns det en förhoppning att 
kunna jämföra vilka behov av kompetensutveckling som belystes av respondenterna samt 
tidigare utbildning. Således är de följande två temana tidigare kompetensutveckling samt 
behov och avslutningsvis vilka kompetensområden respondenten uppfattar som relevanta. 
Samtliga av dessa frågor formulerades på ett ostandardiserat sätt som ger utrymme för ett 
flexibelt inkluderande av följdfrågor med möjlighet till öppna svar, vilket David och Sutton 
(2016) rekommenderar. Avslutningsvis fick respondenten utrymme att göra eventuella tillägg 
samt kommentarer på intervjuinnehållet.         

Insamling 
Arbetet inleddes med att försöka finna relevanta organisationer och i sin tur respondenter som 
passade studiens avgränsningar samt definitioner. I nästa steg togs den första kontakten 
genom e-post där ett missivbrev bifogades som förklarade syfte samt redogjorde för 
tillämpandet av de forskningsetiska principerna i studien (se bilaga 1, missivbrev).  
 
Det var inledningsvis svårt att få tag på kandidater vilket ledde till valet att kontakta olika 
organisationer via telefon för att få tag på rätt personer kopplat till vår definition.  
Vid positiv respons i telefon skickades missivbrevet ut för att ingen information skulle 
glömmas bort. Efter att fått avböjande svar från 12 stycken var det till slut fyra kandidater 
som hade möjlighet att delta. Efter att dessa respondenter tackat ja till ett deltagande bokades 
intervjuer in efter deras eget val av tidpunkt och plats. Genom att låta intervjupersonen själva 
bestämma tidpunkt och plats fanns en tanke om att de skulle vara mer benägna att delta i 
studien. Intervjuguiden skickades ut innan intervjutillfällena till två av deltagarna då detta 
efterfrågades. Bryman (2011) förklarar att intervjuerna bör spelas in för att ha möjlighet att 
gå igenom materialet flera gånger, detta gjordes även i denna studie. Det skapar även en 
frihet i att kunna fokusera på ämnet och på själva intervjun (Kvale och Brinkmann, 2014). 
Respondenterna tillfrågades om de godkände att intervjun spelades in vilket accepterades av 
samtliga. Intervjuer spelades in med hjälp av två apparater för att säkerhetsställa och minska 
risken för tekniska problem. Vid transkriberingen av data har inga särskilda riktlinjer följts då 
författarna menar att det inte finns några standardregler för hur detta ska utföras.  
 
Två av intervjuerna genomfördes via Skype där videofunktionen var på under hela intervjun 
och de resterande intervjuerna genomfördes på respondentens kontor. Inledningsvis blev 
respondenterna ytterligare en gång informerade om de forskningsetiska principerna. 
Intervjuguiden hade sedan tidigare delats in i tre teman med tillhörande frågor. Dessa delades 
upp jämnt mellan oss innan intervjutillfället för att ge möjlighet till att observera 
intervjudeltagarens respons, undvika missförstånd eller att relevanta frågor och svar 
förbisågs.  
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Analysmetod 
Analysen av det insamlade empiriska materialet har utgått från en tematisk analysmetod med 
inspiration av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Tematisk analys innebär att teman och 
subteman först identifieras för att sedan se om dessa teman finns på upprepade ställen i den 
insamlade datan (Bryman, 2011). Enligt författaren finns det vissa riktlinjer som hjälper till 
att finna teman. Det gäller att vara uppmärksam på repetitioner, kategorier, språkliga 
kopplingar och metaforer. De olika teman och subteman som är återkommande i texten 
kommer att ligga till grund för resultatet i studien. Vid utformningen av intervjuguiden i 
denna studie hade redan frågor inordnas efter olika teman för att underlätta vid analys av 
materialet. De riktlinjer som presenterats ovan har även följts för att finna ytterligare teman 
som inte var förutbestämda.  Transkriberingen genomfördes på ett noggrant och strukturerat 
sätt för att ge möjlighet till att kunna kategorisera det insamlade materialet. Läsningen av 
transkriberingarna skedde systematiskt samt vid upprepade gånger för att så långt som 
möjligt säkerhetsställa att inget tema förbisågs. För att underlätta i analysen och skapa en mer 
lättöverskådlig bild av det transkriberade materialet markerades teman och upprepande ord i 
olika färger, kallat kodning vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) i sin tur vanligtvis 
leder till kategorisering. Författarna hävdar att kodning bryter ner texten i olika delar för att 
analysen ska bli mer lätthanterlig, men genom att lägga till hermeneutiska skikt skapas det 
även ett utrymme för forskaren att meningstolka texten.  
 
I denna studie har denna typ av meningstolkning använts exempelvis när två olika 
respondenter beskrev ”individuellt ledarskap” och ”anpassat ledarskap”, vilket både 
definierade som att anpassa sitt ledarskap efter individen. Respondenterna benämnde det 
olika men vid tolkning av intervjutexten tolkades innebörden av uttrycken lika. Vid analysen 
har det även sökts efter vad mellanchefer upplever och har för uppfattning om vilka områden 
som det finns ett behov av kompetensutveckling. I det transkriberade materialet kunde även 
vissa likheter och skillnader hittas vilka sedan grupperades i olika grupper som enligt Fejes 
och Thornberg (2015) och Bryman (2011)  är ett bra sätt att analysera materialet på för att få 
en tydlig bild.  
 

Tillförlitlighet och äkthet  
Vid bedömningen av kvalitativa och kvantitativa undersökningar är det flera kriterier som 
forskaren måste ha i åtanke (Bryman, 2011). Författaren menar att det är viktigt att det finns 
begrepp inom den kvalitativa forskningen som bedömer kvaliteten i forskningssammanhang. 
Tillförlitlighet och äkthet är två begrepp som har rekommenderats att användas som kriterier 
vid en bedömning av en kvalitativ studie (Bryman, 2011).  
 
Bryman (2011) delar upp tillförlitlighet i fyra delar. De fyra delbegreppen är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att 
den sociala verkligheten förklaras på ett trovärdigt sätt. I denna studie har begrepp som är 
centrala definierats vilket i sin tur ökar trovärdigheten då andra forskare har forskat kring 
dessa begrepp.  Det ska även vara möjligt att kunna säkerställa att den tidigare forskningen 
som använts i studien har utförts enligt de regler som finns. Författaren menar att vid en 
kvalitativ forskningsmetod bör forskaren fokusera på kontexten av resultatet och dess 
betydelse i den sociala verklighet som studeras. Bryman (2011) skriver att forskare som 
använder en kvalitativ metod bör fokusera på att kunna beskriva det resultat som framkommit 
på ett så utstuderat och “fylligt” sätt som möjligt. Det möjliggör sedan i sin tur att andra 
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personer kan avgöra om dess resultat går att överföra i en annan kontext och det är det som 
begreppet överförbarhet innebär.  
Genom att ha beskrivit denna studies tillvägagångssätt på ett så noggrant och utstuderat sätt 
som möjligt ges det en chans till att läsaren själv kan avgöra om resultatet går att överföra i 
en annan kontext. Pålitlighet innebär att forskaren gör en noggrann redogörelse samt 
säkerställer alla steg i forskningsprocessen. För att öka pålitligheten ytterligare kan en 
utomstående individ få möjligheten att granska studiens val av metoder och hur de har 
tillämpats. I denna studie finns det en förhoppning om att studiens pålitlighet uppnås genom 
att i metodavsnittet redogöra för val av metod och tillvägagångssätt på ett strukturerat samt 
motiverat sätt. Möjlighet att styrka och konfirmera är det sista begreppet som ska uppnås för 
att skapa en tillförlitlighet och äkthet i en studie. Begreppet innebär att forskaren ska kunna 
garantera och säkerställa att studien inte har påverkats av dess personliga värderingar och att 
slutsatserna och utförandet i studien ej är influerade av forskarens tankar. I denna studie har 
ett objektivt förhållningsätt eftersträvats under hela processen genom att exempelvis inte låta 
egna värderingar och åsikter återspegla utformandet av intervjuguiden. Att vara helt objektiv 
i en kvalitativ studie anses dock vara nästintill omöjligt.  
 
Bryman (2011) skriver att det finns ett antal kriterier även för äkthet. Kriteriet att ge en 
rättvis bild tar upp frågan om forskaren har tagit hänsyn och gett rättvis bild av 
respondenternas tankar och uppfattningar. Ontologisk autenticitet ställer frågan om studien 
bidrar till de respondenter som deltagit i studien att förstå dess sociala kontext och situation. 
Ett annat kriterium tar upp aspekten om studien har bidragit till att respondenterna förstår hur 
andra människor upplever olika ting i liknande miljöer, vilket kallas pedagogisk autenticitet.  
Genom att transkribera intervjumaterialet ordagrant samt inte låta egna tankar och vädringar 
påverka resultatet har ovanstående kriterium tagits hänsyn till. Studien kommer att skickas ut 
till samtliga respondenter för ge dem möjlighet att ta del av andra mellanchefers 
uppfattningar.  
 

Forskningsetik  
Syftet med forskningsetik är att skydda eventuella deltagare i en studie. Inom olika 
forskningsområden skapades det olika etiska kodexar. Dessa innebär en mängd av regler och 
förhållningssätt som skulle beskriva hur forskare skulle handla på ett korrekt och etiskt sätt i 
förhållande till de individer som deltog i forskarens studie (Vetenskapsrådet, 2017). 
 
I denna kvalitativa studie kommer vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer att 
tillämpas under hela studiens förlopp. Informationskravet som är ett av de fyra kraven 
innebär att syftet med studien ska förklaras för deltagarna samt att respondenterna ska 
informeras om de villkor som tillämpas. Ett av dessa villkor är att respondenten som deltar i 
studien ska vara informerad om att deltagandet i studiens undersökning är frivilligt och 
respondenten kan besluta att avsluta sin medverkan i studien när som helst. Forskaren måste 
agera i förhållande till respondentens godkännande, vilket benämns som samtyckeskravet. 
Konfidentialitetskravet innebär att de respondenter som deltar i studien kommer vara 
anonyma till största möjliga grad. De uppgifter som gör det möjligt att identifiera individer 
som deltar i studien kommer att hanteras på ett sätt som gör att oberättigade människor ej kan 
komma i kontakt med sådan information. De respondenter som deltagit i studien kommer inte 
gå att identifiera varken under studiens process eller när studien publiceras. Det sista och 
fjärde kravet är nyttjandekravet. Detta krav innebär att det material som samlas in enbart 
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kommer att brukas i forskningsändamål och inte i kommersiellt bruk eller där syftet inte är 
vetenskapligt (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
 
De individer som deltagit som respondenter i studien har informerats om dessa 
forskningsetiska principer vid första kontakt via mail (se bilaga 1, missivbrev) samt innan 
intervjuerna påbörjades för att ytterligare informera respondenten om dessa principer. I 
studien benämns varken respondenternas kön eller officiella titel med syfte att höja 
konfidentialiteten ytterligare. Intervjupersonernas verksamhetsområde anges dock, då deras 
identitet inte går att identifiera eftersom de är verksamma inom stora organisationer och 
branscher.   
 
          

RESULTAT 
I avsnittet presenteras det material som samlats in från fyra respondenter som kommer från 
olika verksamheter och har ansvar över arbetsområden som IT, sjukvård, försäljning och 
akademisk utbildning. Samtliga respondenter har lång erfarenhet av att arbetat i 
chefspositioner. I deras roll som mellanchefer varierade ansvaret mellan två till tio stycken 
underordnade chefer samt en till tre stycken överordnade chefer. Erfarenheten av att ha varit i 
en position som chef över chefer skiljde sig till viss del åt, en respondent hade enbart ett par 
månaders erfarenhet medan en av respondenterna varit verksam i nio år. Respondenten som 
var verksam inom akademisk utbildning tydliggjorde att dess position som mellanchef skiljer 
sig till viss del åt jämfört med andra mellanchefer. I respondentens roll finns det även ett 
akademiskt ledarskap vilket är specifikt för vederbörandes verksamhetsområde. I följande 
avsnitt kommer respondenterna från den privata sektorn att refereras till som RP1 och RP2 
samt respondenterna från den offentliga sektorn som RO3 och RO4. 
 

Centrala kompetensområden för mellanchefer  
Under intervjuerna var det flera kompetenser som respondenterna uppmärksammade som 
viktiga för en mellanchef. RP1 belyste att det individuella ledarskapet är ytterst viktigt att ta 
hänsyn till för att kunna ha möjlighet att identifiera varje individs behov. För att kunna förstå 
vad som driver varje person att prestera i sin arbetsroll och må bra på sin arbetsplats är detta 
ledarskap ett bra tillvägagångssätt. Således menar RP1 att kommunikation framförallt i form 
av att kunna lyssna på sina medarbetare är en central faktor i ett lyckat ledarskap. RP1 
beskriver det som att:  
 

”Man måste individualisera ledarskapet till varje enskild medarbetare samt se vad 
den medarbetaren har för motivationsfaktorer.” 

 
RP1 berättar att detta är lättare sagt än gjort då det kräver att man som mellanchef är säker i 
sitt ledarskap men samtidigt ser det som en kompetens som ständigt behöver utvecklas.  
 
Likt RP1 hade RO3 ett liknande synsätt på hur ledarskapet ska anpassas efter individen. RO3 
valde dock att kalla det ett anpassat ledarskap. Ett anpassat ledarskap är nödvändigt i dagens 
samhälle och inte minst inom respondentens bransch då de har en stor variation av åldrar som 
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arbetar hos dem berättar RO3. Det ställer stora krav på dig som mellanchef att du har kunskap 
om hur du ska kommunicera med människor på olika sätt och samtidigt skapa en gemenskap 
samt ett gott samarbete betonar respondenten. Både RO3 och RP1 vill även understryka att 
rollen som mellanchef kan bli svår och problematiskt om du inte har förmågan att kunna 
stödja och coacha dina underordnade chefer i deras arbetsroll. 
  
När RP2 tog steget från att vara chef för medarbetare till att bli chef för chefer kände 
respondenten ett behov av att utveckla sin ledarskapskompetens. Därför valde RP2 att delta i 
en utbildning för att veta vad det är som krävs i rollen som mellanchef och hur ledarskapet 
kan utvecklas ytterligare. I denna typ av arbetsroll hänvisar RP2 till mellanchefens egenskap 
att kunna förlita sig på medarbetare i sin omgivning. Respondenten menar att:  
  

“IT-området är ett sådant brett spektrum av kompetenser och tekniker som vi behöver 
kunna hantera, att ha en chefs-inställning av att man klarar av allt fungerar inte.” 

 
Att kunna lita på sin egen personal och deras kompetens är en absolut nödvändighet för att 
kunna hantera en mellanchefsposition i vederbörandes sakområde, förklarar RP2.   
 
RO3 anser att det viktigaste är förmågan att kunna leda människor och att du som chef 
figurerar som en förebild för dina underordnade chefer och anställda. Respondenten betonade 
komplexiteten runt begreppet ledarskap:  
 

”Det är svårt att säga om det är en kompetens eller egenskap man har att man kan 
leda andra människor.” 

 
Båda respondenterna från den offentliga sektorn betonade även vikten av att våga vara en 
modig och engagerande chef. Om inte dessa förmågor finns tror RO3 att det kan bli svårt att 
skapa ett bra ledarskap på en arbetsplats oavsett vilken kompetensutbildning som finns.   
I RO4 position förklaras det vara viktigt att våga möta olika individer och grupper samt att ha 
distans till vad som sker runt om kring och inte ta åt sig för mycket. Samtidigt belyser 
respondenten hur viktigt de är att skapa förutsättningar för sina medarbetare att kunna 
prestera i sin arbetsroll.    
 
Av kompetenserna ledarskap, konflikthantering, kommunikation samt att kunna bygga och 
bevara arbetsmässiga relationer valde RP1, RP2 och RO3 ledarskap som den mest relevanta 
kompetensen för en mellanchef. Respondenterna ansåg dock att de tre övriga kompetenserna 
ingår i ett bra ledarskap. RP1 valde att skildra ledarskap som ett samlingsnamn där de tre 
resterande kompetenserna utgör tre grundstenar till ledarskap. En respondent från vardera 
sektor ansåg att kommunikation är en viktig kompetens som är relevant för ett bra ledarskap.  
RO4 såg alla kompetenser som viktiga och nödvändiga men upplevde att konflikthantering är 
ett område som många chefer behöver förbättras inom, även respondenten själv. I nuläget 
finns det kompetent personal från personalavdelningen som stöttar dem i konfliktsituationer 
men RO4 upplever ändå att det fortsatt är en viktig kompetens för mellanchefer.  
 
Av de kompetensområden som nämndes av samtliga mellanchefer var det inget som specifikt 
skiljde sig åt mellan sektorerna. Respondenterna inom offentlig och privat sektor hade 
liknande uppfattningar kring vilka kompetenser som är centrala för en mellanchef. RP2 
utmärkte sig dock med, till skillnad från de inom offentlig sektor, ett behov av att utveckla 
förmågan att leda andra chefer.   
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Tidigare kompetensutveckling samt möjligheter till kompetens-
utveckling 
 
Samtliga respondenter förklarade att de tidigare fått någon typ av kompetensutveckling i 
deras nuvarande position som mellanchef. I tre av intervjuerna var kompetensutvecklingen 
kopplat till utbildningar inom området ledarskap med olika typer av inriktningar. En 
ledarskapsutbildning som nämndes av RP1 samt RO3 var ledarskap kopplat till ens egen 
självinsikt. Genom att förstå hur deras personlighetsdrag, egenskaper och motivationsfaktorer 
påverkar deras ledarskap kan individen utvecklas inom detta område. RP1 beskrev 
utbildningens syfte som: 
  

”Den andra utbildningen har handlat om att förstå mina egna drivkrafter och hur 
det påverkar mig i mitt ledarskap att man blir medveten om sig själv och varför man 
reagerar som man gör i olika situationer.” 

 
Båda respondenterna beskrev detta som en mycket nyttig utbildning kopplat till deras 
nuvarande chefsroll. RO3 förklarade att detta var mycket givande då vederbörande varit i en 
chefsposition under en lång tid inom samma bransch. Risken finns att den egna synen på 
ledarskap tas för givet förklarar respondenten, att reflektera över sitt eget ledarskap är 
nödvändigt. RP1 upplevde att denna kurs gav respondenten verktyg till att kunna utveckla sitt 
ledarskap ytterligare och samtidigt skapade det en bättre förståelse för dess reaktion i olika 
situationer 
 
RP2 hade genomgått en utbildning som förklarades vara direkt kopplad till dess position som 
mellanchef, vilket var ledarskapsutveckling i att vara chef över andra chefer. Respondenten 
betonade att denna utbildning var till stor nytta i vederbörandes nuvarande arbetsroll.  
I de andra intervjuerna framgick det att kompetensutvecklingen som respondenterna fått 
enbart varit kopplad till deras roller som chefer och inte nödvändigtvis som mellanchef. 
Varken RO3 eller RP1 upplevde någon större skillnad när vederbörande övergick från att leda 
direkt över personal till att leda över andra chefer.  
 
Respondenterna ansåg att de har haft möjlighet att själva få vara med att påverka sina 
möjligheter till vidareutbildning inom sin verksamheter i dialog med överordnade chefer.  
Båda RP1 och RP2 förklarade att det fanns obligatoriska utbildningar exempelvis för 
medarbetare som går in i en ny roll som chef. RO3 påpekade att de erbjuds mycket 
möjligheter till kompetensutveckling av verksamheten men det är vanligtvis upp till 
mellanchefen själv att ta initiativet till att vidareutbildas. Vissa utbildningar som erbjudits 
RO3 kom inte från verksamheten som respondent arbetade inom utan från utomstående 
aktörer exempelvis som fackförbund eller högskolor. Likt RO3 berättade RO4 att det finns 
möjligheter till kompetensutveckling men det var inget som organisationen erbjöd vid 
anställningen som mellanchef. Respondenten har tidigare gått två utbildningar som 
fokuserade på arbetsmiljö samt en som inriktade sig på att utveckla den kommunikativa 
förmågan. Något som RO4 uppmärksammade var den kompetensutveckling respondenten 
hade fått inom det militära. Det var en utbildning som fokuserade mycket på ledarskap och 
det är något som RO4 fortfarande idag har användning för i sin roll som ledare.  
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Både inom offentlig och privat sektor hade kompetensutveckling erbjudits till 
respondenterna. RP1 och RO3 hade gått en ledarskapsutbildning som fokuserade på att lära sig 
att reflektera och tänka kring sitt eget ledarskap. Inom den privata sektorn var det 
obligatoriskt för nya chefer att gå en kompetensutbildning, till skillnad från respondenterna 
inom den offentliga. I intervjuerna med RO3 och RO4 framgick det att ingen utbildning var 
obligatorisk utan du får anmäla dig på eget initiativ till olika utbildningar som erbjuds.  
 

Kompetensutvecklingsbehov för mellanchefer 
Alla intervjupersoner uttryckte att det finns ett behov av kompetensutveckling för 
mellanchefer i respektive organisationer men det angavs olika anledningar till detta. RO3 
ansåg att ledarskap är ett kompetensområde som kan behövas utvecklas. Här hänvisades i 
första hand till den möjlighet som finns inom sjukvården att sitta i en chefsposition på 50 
procent. RO3 förklarar att en medarbetare kan behålla sin tjänst som exempelvis läkare 
samtidigt som vederbörande har en annan typ av roll som involverar medarbetaransvar. 
Vidare uttryckte intervjupersonen de eventuella svårigheterna med att vara chef på halvtid, att 
vara chef och ledare är också en profession som behövs utvecklas och stimuleras. RO3 
hänvisar till en viss problematik som kan uppstå vid chefsrekryteringar inom sjukvården: 
  

”Vi har ju tendens i den här branschen att rekrytera den som har jobbat längst eller 
den som har den högsta medicinska kompetensen. Det är ju inte självklart att man är 
en duktig ledare för att man är en duktig läkare eller sjuksköterska.” 

  
Detta är en trend som är under förändring, menar intervjupersonen, men än så länge finns det 
ett behov för vidareutbildning för mellanchefer och chefer i allmänhet inom ledarskap. RO3 
förklarade att hen upplevt att politikerna har fått ett allt större inflytande inom sjukvården. I 
och med detta erbjuder verksamheten en kurs inom ledarskap i en politisk styrd organisation, 
en utbildning som respondenten var intresserad av delta i.  
 
I likhet med RO3 belyste RO4 en viss problematik med att anställa chefer från medarbetare 
nedåt i leden. I grund och botten är medarbetarna inga professionella ledare utan är kollegor 
som inte nödvändigtvis har kompetens inom exempelvis konflikthantering. Med den 
utgångspunkten upplevde RO4 att verksamheten behöver ett program för chefer som ska vara 
uppbyggt med olika moduler. Som chef kan du sedan välja vilken del av programmet som du 
känner att du behöver komplettera för att chefskapet ska nå dess fulla potential. 
Respondenten anser att det bör finnas ett bättre mentorskap kring hur en individ skolas in i en 
ledarroll på bästa sätt. Det är ett område som verksamheter inom akademin måste bli bättre på 
säger RO4. 
 
RP1 uttryckte vikten med kontinuerlig utveckling för mellanchefer framförallt med hänsyn till 
att medarbetare kommer och går i en organisation. Utifrån detta behövs det en pågående 
kompetensutveckling för att en god nivå ska upprätthållas bland chefer samt personal. Detta 
innebär även att de mellanchefer som stannar kvar erfordrar en fortsatt utveckling för att 
dessa ska ha den kompetens som krävs för att bemöta nya medarbetare i organisationen, 
menar respondenten. RP1 menar att en kompetensutveckling inom individuellt ledarskap kan 
vara ett mer specifikt behovsområde för mellanchefer. Då det exempelvis finns en skillnad i 
hur en senior medarbetare i verksamheten ska och vill bemötas till skillnad från en junior 
medarbetare.  
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RO4 betonade att vissa utmaningar är lättare att hantera om individen har tidigare erfarenhet 
av både verksamheten och att arbeta i en ledande roll. Respondenten beskriver det som:  
 

“Man förstår verksamhetens villkor ju mer erfarenhet man har.” 
 
RO4 gick själv från en chefsroll i samma organisation till att bli mellanchef. Genom att ha 
arbetat inom verksamheten tidigare både som medarbetare och i en chefsroll har det gett 
mycket erfarenhet, förklarar respondenten. Något som inte är nödvändigt men som kan 
underlätta avsevärt. RO4 berättar även att genom att ha arbetat en längre tid har du stött på 
olika människotyper och har med tiden fått erfarenhet av hur du ska möta individer och 
kommunicera på olika sätt. Respondenten tror att en lång erfarenhet inom sakområdet ger en 
bättre chef och att trovärdigheten samt känslan av att känna sig mer bekväm i sin roll ökar.  
  
Inom IT-branschen oavsett arbetsroll finns det alltid ett behov av att utvecklas både inom den 
interna verksamhetsprocessen samt hänga med inom den snabba teknikutveckling, menar 
RP2. RP1 ansåg att utbildningar inom försäljning inte var något speciellt givande utifrån 
respondentens egna upplevelser. Kompetens inom de mer praktiska arbetsuppgifterna inom 
försäljning baseras mer på erfarenheter kopplat till yrket.  
 
Inom både offentlig och privat sektor kunde det påvisas flera likheter och vissa skillnader.  
Båda sektorerna var i behov av kompetensutveckling inom framförallt ledarskap. En tydlig 
skillnad som gick att utläsa var att inom den privata sektorn fanns det obligatoriska 
utbildningar för de som är nya i rollen som chef. RP1 och RO3 såg ett stort behov för alla 
mellanchefer att det individuella ledarskapet måste utvecklas. Både RO4 samt RP2 såg ett 
ständigt behov av att utvecklas inom det sakområde som en mellanchef är verksam i.   
 

Utmaningar i rollen som mellanchef 
Samtliga respondenter upplevde att man som mellanchef ställs inför flera olika utmaningar i 
sin arbetsroll. Det handlar inte bara om att vara en ledare utan även att kunna ta hänsyn till de 
intressen som ledningsgruppen har och även vad medarbetarna har för intressen. RP1 säger:  
 

”Att balansera mellan att vara företagets representant i ledningsgruppen och att vara 
en representant för dem som jag är chef över uppåt är en svår balansgång.”  

 
Detta var även något RO3 konstaterade genom att belysa vissa svårigheter med att skapa ett 
hållbart samarbete mellan ledning och medarbetare, då det ofta uppstår olika tankar kring hur 
organisationens mål ska nås. RO4 belyste problematiken med att befinna sig mellan två parter 
med delvis olika värderingar och åsikter, något som är både unikt men även en besvärlig 
position för mellanchefer. Respondenten förklarade att:  
 

“Det här att man som mellanchef har dubbel lojalitet, det vill säga att man dels ska 
vara lojal med sin avdelning som du representerar och som du är företrädare för. 
Men sedan ska du vara lojal mot ledningsstrukturen, uppåt. Så du sitter mellan två 
grupperingar.” 

 
Respondenten menar att det måste finnas en balansgång mellan att skapa ett gott samarbete 
med ledningsgruppen och samtidigt företräda samt vara lojal mot sin avdelning.  
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En annan utmaning som RO3 vill åskådliggöra är den utmaningen som den offentliga sektorn 
ständigt står inför vilket är resurser. Inom sjukvården upplevde respondenten att det alltid 
finns något som kan göras men med begränsade resurser blir det svårt.  
Utmaningen landar i hur dessa resurser kan användas på bästa sätt för att kunna maximera de 
möjligheter som finns, både för kompetensutveckling och för personalen. Samtidigt påpekar 
RP1 vikten av att kunna säga nej åt båda hållen, både uppåt och nedåt. Som mellanchef 
beskriver respondenten att det är en mycket viktig uppgift att kunna hålla en jämvikt i denna 
position och visa förståelse. RP1 beskriver detta enligt följande:  
 

”Det gäller att kunna stå på två ben som mellanchef utan att ramla omkull.” 
  
RP2 upplever att det är en utmaning att vara chef över chefer och med det våga ge ansvar till 
dessa istället för att själv gå direkt till medarbetarna. Det ledet som finns mellan 
mellanchefspositionen och medarbetarna finns där av en anledning. Det är en utmaning i sig 
att veta hur ansvaret ska fördelas mellan den positionen och de underordnade chefernas 
position berättar RP2. Som mellanchef befinner du dig i en utsatt position i flera olika 
situationer, en annan viktig utmaning är personalfrågor i form av utvecklingssamtal och 
löneförhandlingar. Respondenten förklarar att oavsett vilken position en individ har inom en 
organisation är detta mycket relevanta frågor oavsett om det är från ett medarbetar- eller 
chefsperspektiv.  
 
RP1 hänvisade även till relevansen av personalfrågor och framförallt hur viktigt det är att ta 
tillvara på den personal och kompetens som finns inom företaget. Ledning och chefer måste 
kunna vara kritiska mot sig själva och planera för hur organisationen ska arbeta för att behålla 
kompetent personal. Att veta hur man som mellanchef kan bidra till att ta till vara på 
kompetens samt veta hur personalen ska ledas för att de ska trivas och utvecklas är ännu en 
stor utmaning berättar RP1. Respondenten ville även belysa de utmaningar som finns vid en 
rekrytering.  
Det är en stor skillnad på att intervjua den äldre generationen jämförelsevis med de som är 
nyexaminerade. Det gäller att jag som mellanchef är medveten om detta och ser de olika 
behoven i de annars lika situationerna säger RP1.   
 
Utmaningen att ta tillvara och framförallt kunna bedöma kompetens hos medarbetare var 
något som kom på tal i intervjun med RO4, dock med en annorlunda ingång än ovanstående 
respondent. RO4 förklarade att lyckas identifiera en medarbetare som gynnar företaget med 
sina prestationer är inte lika uppenbart inom akademin som andra verksamheter. Denna 
problematik kopplades till exempelvis lönesättning där en rättvis och korrekt bedömning är 
avgörande. Respondenten hänvisade även till att lönesättning inte riktigt följer samma normer 
och värderingar som i många andra organisationer.   
 
RO3 beskriver även utmaningen i att ha ett politiskt styre som har ett stort inflytande över hur 
sjukvården ska bedrivas. Omfattande mål och vision sätts inom politiken på landsnivå som 
beskriver vad som ska genomföras men komplexiteten för de inom sjukvården blir hur dessa 
ska uppnås. Den offentliga verksamheten påverkas inte minst från politiken och från landets 
befolkning. RO3 förklarade även att ett större inflytande av politikerna har känts av den 
senaste tiden inom sjukvården.  Politikens inflytande och påverkan berördes även i intervjun 
med RO4 som förklarade att verksamheten som respondenten är anställd i ska vara oberoende 
från utomstående aktörer. RO4 hänvisade till verksamhetens trovärdighet:  
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“Det är ju såhär för att verksamheten ska vara trovärdigt i den betydelsen att vi tar 
reda på sanningen, vi är de som man kan fråga sig om hur det egentligen förhåller sig 
[...] Men för att en verksamhet ska kunna bibehålla denna trovärdighet så måste vi 
stå helt oberoende från politiskt inflytande, från ekonomiskt inflytande och från 
ideologiskt inflytande.” 

 
Att fungera i statlig myndighet som är finansierad av statliga medel samtidigt som det finns 
ett krav på självständighet från omvärlden, tror RO4 kan vara problematiskt för medarbetarna 
men även organisationen som helhet. 
 
Sammanfattningsvis beskrev respondenterna inom både offentlig och privat sektor liknande 
utmaningar i rollen som mellanchef. En framträdande utmaningen som uppgavs av tre av fyra 
respondenter var att befinna sig i mitten av organisationen och lyckas vara lojal samt skapa 
ett bra samarbete mellan samtliga parter. En av respondenterna i vardera sektor förklarade 
även utmaningen med att bedöma samt ta tillvara på kompetenta medarbetare i 
organisationen. En aspekt som skilde sektorerna åt var utmaningar kopplat till den politiska 
påverkan inom den offentliga verksamheten.  

Kontinuerligt lärande och utveckling i rollen som mellanchef   
En aspekt som kom på tal i intervjuerna med RP1 samt RP2 var betydelsen av ett kontinuerligt 
lärande i både respondenternas roll som mellanchef men även för resterande medarbetare i 
verksamheten. RP2 hänvisade till ett kontinuerligt lärande som att: 
 

“Man måste alltid påminna sig själv om att det alltid finns möjlighet att bli bättre och 
utvecklas, jag känner mig inte fullärd än.” 

 
I detta sammanhang syftade RP2 i första hand på sin individuella utveckling i rollen som 
mellanchef samt vikten av att följa med i de snabba framsteg som görs inom IT-området varje 
dag.  
RO3 benämnde även värdet av att utmanas i sin arbetsroll som chef för att i sin tur kunna 
utvecklas, vilket respondenten upplever i nuläget genom en organisationsförändring som 
ligger nära i tiden. RO4 beskrev att vederbörandes verksamhet genomgått en förändring de 
senaste åren, något som gav respondenten nya erfarenheter som i sin tur ledde till en ökad 
kompetens. RP1 refererade även till det kontinuerliga lärandet men i en annan kontext: 
 

“Vi måste ha en pågående kompetensutveckling för att hålla upp en viss nivå i 
organisationen.” 

 
RP1 hävdar att ett kontinuerligt lärande blir nödvändigt för organisationen som helhet då 
medarbetare lämnar verksamheten samt nya rekryteras. För att organisationen ska kunna 
bevara och utveckla sin kompetens måste det finnas en fortgående lärprocess, både hos nya 
och gamla medarbetare, förklarar respondenten. 
 
Alla respondenter påpekade ett värde av att kontinuerligt utvecklas samt att utmanas i sin 
arbetsroll. En av respondenterna förklarade att detta inte enbart gällde dem själva i rollen som 
mellanchef. Hela organisationen med dess medarbetare behöver sträva efter en fortgående 
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utvecklingsprocess. Samtidigt menade respondenterna att detta kan uppnås både genom en 
formell utbildning eller genom att förvärva erfarenhet i det dagliga arbetet i sin arbetsroll.  
 

TEORETISK ANALYS  
Syftet med studien är att undersöka inom vilka områden mellanchefer uppfattar att de har 
behov av kompetensutveckling samt jämföra om det förekommer olika behov inom offentlig 
samt privat sektor. Tidigare i studien har teorin om erfarenhetsbaserade lärandet och livslångt 
lärande presenteras som teoretisk utgångspunkt, vilket nu resultatet kommer att analyseras 
ifrån. 
 
Samtliga respondenter förklarade att de stötte på olika typer av nya utmaningar i det dagliga 
arbetet som mellanchef. En av respondenterna från den offentliga sektorn påtalade även 
värdet av att utmanas i arbetet för att ha möjlighet att utvecklas i sin roll. Jarvis teori om 
erfarenhetsbaserade lärande visar hur en individ kan möta en ny situation med en förutfattad 
uppfattning (Illeris, 2009). Om ny kunskap etableras i ett sådant skede är det möjligt att den 
kunskapen kan praktiseras i en liknande situation vilket gör att ett lärande skapats från en 
erfarenhet. Lärdomar och erfarenheter kommer ofta att avspegla den sociala kontexten menar 
Jarvis (2009). När respondenterna ställs inför utmanande situationer i sin arbetsroll kan detta 
skapa lärande via en sekundär erfarenhet. Vi är av den uppfattningen att om individen 
reflekterar över sina erfarenheter kan ett större lärande erfaras. Detta kan i sin tur resultera i 
att mellanchefen kan hantera en liknande situation i framtiden på ett säkrare och mer 
professionellt sätt. 
 
Intervjupersonerna la stor vikt vid det kontinuerliga lärandet och att man som mellanchef 
aldrig blir fullärd. En av respondenterna menade att ledarskapet ibland kan tas som en 
självklarhet men ledarskap är likt andra kompetenser något som måste utvecklas. I rollen som 
chef måste du utmanas och utsätta dig för nya situationer för att kunna utvecklas menar 
respondenterna. Jarvis (2006)A förklarar att individens egen vilja att lära och utvecklas utgör 
en grundsten i det erfarenhetsbaserade lärandet. Vidare hävdar även författaren att det måste 
finnas en viss kapacitet till att lära, tillsammans med en vilja för att i sin tur kunna uppnå ett 
livslångt lärande. Det respondenterna berättade i intervjuerna går att härleda till Jarvis teori 
om lärande, en teori som både förklarar och visar varför det kontinuerliga lärandet, som 
Jarvis kallar livslångt lärande, är viktigt och relevant. 
 
En av respondenterna benämnde erfarenhet som en typ av kompetens vilket i sin tur kan ge 
upphov till andra kunskaper. Genom att lära sig utifrån erfarenheter kan mellanchefen 
exempelvis tillgodogöra sig kompetenser inom kommunikation samt hur du som chef kan 
hantera situationer med olika typer av människor. Jarvis (2006)B baserar sin modell på att 
individen förändras och utvecklas via erfarenheter som skapar ett lärande. Genom ett lärande 
hanterar individen liknande upplevelser på ett annorlunda sätt utifrån föregående erfarenhet, 
förklarar författaren. Erfarenheter kan därav vara en relevant aspekt som möjliggör att 
mellanchefen som person utvecklas och att olika typer av kompetenser förvärvas för att 
kunna prestera i positionen som mellanchef. I resultatet framgick det även att en av 
respondenterna ansåg att en formell utbildning för försäljning inte var särskilt givande. Att 
istället få erfarenhet av att utföra sina arbetsuppgifter är den bästa metoden för att skapa ett 
lärande. Respondenten förklarade att den mest betydande lärprocessen tar form utifrån 
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individens praktiska erfarenheter av arbetsrollen. Jarvis (2006)B förklarar att ett informellt 
lärande utifrån vardagliga situationer kan ha ett lika stort värde som en formell utbildning.  
  
 
 
Jarvis förespråkar det livslånga lärandet och beskriver hur detta kan kopplas till författarens 
teori om erfarenhetsbaserat lärande (Illeris, 2009). Resultatet visade, som tidigare nämnt, att 
ett kontinuerligt lärande är relevant i rollen som mellanchef. Samtliga mellanchefer ansåg sig 
inte som fullärda, i positionen som chef måste individen vara öppen för att utvecklas och 
utmanas i sin roll. Det framgick även hur viktigt det är att följa med omvärldens utveckling 
för att vara uppdaterad som mellanchef och ha den kompetens som positionen samt 
organisationen kräver. Vikten av det kontinuerliga lärandet i rollen som mellanchef kan 
kopplas till Jarvis (2007) betydelse av det livslånga lärandet. Författaren menar att 
globaliseringen har skapat ett samhälle som ständigt är i utveckling och präglas av snabba 
förändringar. Således beskriver Jarvis (2007) att dagens samhälle förutsätter att det finns en 
fortgående lärprocess för att individen kontinuerligt ska utvecklas samt kunna skapa rätt 
kompetens i sin arbetsroll. 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer val av metod samt genomförande att diskuteras. Avsnittet kommer att 
föra en diskussion kring vad som kunde göras bättre och hur metodvalen har fungerat.  
 
För att finna relevant forskning och bakgrundslitteratur söktes i första hand i tidigare 
kurslitteratur samt i universitetets sökmotor One Search. Vidare användes ytterligare 
sökmotorer som exempelvis Eric och ProQuest Social Science Premium Collection. Det som 
framgick nästintill omgående i sökprocessen var att kompetensutveckling samt mellanchefer 
var två mycket stora sökområden som omfattades av en mängd olika sökord. Detta ledde till 
att flera avgränsningar behövdes göras under sökningens gång för att finna relevanta artiklar 
för forskningsområdet. Att finna engelska sökord som överensstämde med forskningsområdet 
var en omständlig process som krävde många testsökningar. Detta kunde möjligtvis 
underlättats om vi tagit hjälp av den sökhjälp som erbjuds av utbildad personal på 
universitetet, vilket inte gjordes på grund av tidsbrist. Källorna försöktes även avgränsas till 
att vara publicerade så nära i tiden som möjligt, något som inte var genomförbart i alla 
sökningar. För att istället kunna stärka källornas aktualitet samt legitimitet jämfördes dessa 
med modern forskning då den äldre forskningen fortsatt upplevdes relevant för denna studie.  
 
Den kvalitativa metoden föll sig naturlig att använda i studien då syftet var att undersöka vad 
mellanchefer upplever att de har för kompetensutvecklingsbehov. Valet blev sedan att 
använda semistrukturerade intervjuer för att skapa ett utrymme för intervjupersonen att ge 
friare svar samt kunna ställa följdfrågor. I instrumentavsnittet beskrivs hur utmaningar valdes 
ut som tema för att ytterligare kunna förstå och tolka vad för behovsområde som 
respondenten upplevde. Vid analysen av det transkriberade materialet upptäcktes dock att det 
blev svårtolkat i vissa lägen. Mycket fokuseras just på utmaningar i samtalet och som 
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intervjuare hade vi kunnat vara mer uppmärksamma på att ställa rätt följdfrågor för att se vad 
det var för behov som förelåg i själva utmaningen.  
 
En pilotintervju valdes att inte genomföras på grund av tidsbrist och svårigheten att få tag på 
intervjupersoner. Bryman (2011) menar att en pilotintervju kan säkerhetsställa att de 
utformade frågorna till intervjun är tillräckligt bra och det kan göra att vissa frågor kan 
uteslutas om alla respondenter ger liknande svar. Vid en ny studie skulle en tidigare kontakt 
tas med flera eventuella intervjupersoner dels för att kunna genomföra pilotintervjuer, dels 
för att kunna göra ett större och mer representativt urval. 
 
I två av intervjuerna skickades intervjuguiden ut i förväg på respondenternas egen begäran. I 
dessa intervjuer upplevdes det att respondenten hade förberett sig och därmed angav 
förutbestämda svar på intervjufrågorna. Det innebar även att flera svar under intervjun redan 
från början präglades av respondentens redan bestämda tanke vilket eventuellt kan ha 
resulterat i att intervjun inte blev lika djupgående. Under intervjuerna ställdes det flera 
följdfrågor och vid transkriberingen av det inspelade materialet upptäcktes att det inte alltid 
var samma följdfrågor. Något som hade kunnat undvikas med att skriva ner de följdfrågor 
som ställdes under första samtalet.    
 
Till en början uppstod det vissa svårigheter att hitta en teori som passade studien men när 
analysen av intervjumaterialet påbörjades kunde olika paralleller dras till Jarvis teori om det 
erfarenhetsbaserade och livslånga lärandet. Resultatet analyserades utifrån Jarvis teorier där 
kopplingar kunde dras till respondenternas tankar om kontinuerligt lärande och utveckling, 
vilket påträffades i samtliga intervjuer. Den teoretiska referensramen har delvis fungerat bra i 
studien, dock skulle ett tidigare val av teori gett en bättre möjlighet att använda teorin som 
utgångspunkt i studien. Med en teoretisk utgångspunkt hade exempelvis frågorna i 
intervjuguiden kunnat formuleras med en tydligare förankring i teorin. Detta hade i sin tur 
kunnat bidra till ett mer omfattande pedagogiskt resonemang kring resultatet. Möjligtvis hade 
även en bättre analys kunnat genomföras om Jarvis teori hade beskrivits i en större 
utsträckning kopplat till författarens fullständiga modell av en lärprocess.  
 
Studiens urval avgränsades i första hand utefter studiens tidsram och omfattning, dock på 
grund av en snäv definition av mellanchefer behövdes även en nedskärning av antalet 
respondenter genomföras. Efter att fått avböjande svar från fler än ett tiotal mellanchefer 
fanns det inte längre tid eller möjlighet att hantera fler intervjuer. Detta bör undvikas då 
risken för att inte ha möjlighet att återge en rättvis bild av respondenternas intervjuer ökar då 
materialet inte har tid att bearbetas, vilket i sin tur kan leda till att studiens legitimitet 
försämras. En mer öppen definition hade möjligtvis gett ett större urval men nödvändigtvis 
inte en större generaliserbarhet över den totala populationen då den hade varit avsevärt 
mycket större. Antalet respondenter kan dock ha påverkat resultatet i den aspekten att flera 
skillnader skulle kunna påvisas. Fler respondenter skulle möjligtvis skapat en större tyngd i 
studiens argument kring vilka behovsområden som finns för mellancheferna. Detta kan i sin 
tur ha påverkat studiens tillförlitlighet. För att vidare kunna styrka resonemangen kring 
resultatet kunde en mer omfattande insamling av tidigare forskning gett möjlighet till att 
analysera det empiriska materialet mer djupgående. Ytterligare kan längre eller möjligtvis fler 
intervjutillfällen med samtliga respondenter gett utrymme till att dra fler och mer omfattade 
slutsatser utifrån resultatet.         
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Resultatdiskussion 

Behovsområden för mellanchefer 
Syftet med denna studie var bland annat att undersöka inom vilket område mellanchefer 
upplever att de har ett behov av att kompetensutveckling inom. Utifrån resultatet kommer 
behovsområden att presenteras i följande avsnitt.  

Ledarskap som det mest centrala behovsområdet 

I resultatet framgick det att samtliga respondenter upplevde att de behövde mer kunskap och 
utbildning inom ledarskap. Vid analysering och jämförelse av resultaten från intervjuerna 
uppmärksammades det att det endast var RP2 som upplevde ett behov av en 
ledarskapsutbildning för att vara chef över chefer. Respondenten tyckte att det fanns en viss 
skillnad att leda chefer än att endast vara chef för medarbetare vilket resterande 
intervjupersoner inte upplevde. McGurk (2009) visade i sin studie att det är viktigt i rollen 
som mellanchef att kunna kommunicera, implementera och förmedla strategier på ett tydligt 
och bra sätt. Författaren menar att positionen sätter krav på att det är en person som är 
skicklig och kapabel till att leda på ett proaktivt och nyanserat sätt. Detta kräver att det finns 
möjlighet till kompetensutveckling både internt inom organisationen och chans till att kunna 
gå en extern utbildning. Vi är av den uppfattningen att ledarskapet pressas ytterligare i rollen 
som mellanchef. Du måste leda på ett mer strategiskt sätt som mellanchef till skillnad från en 
underordnad chef som har direkt ansvar för personalen vilket innebär att du jobbar mer 
operativt. Genom att gå en utbildning som fokuserar på att leda andra chefer kan detta 
underlätta för mellanchefen i sin arbetsroll.   
 
Som tidigare nämnt blev det tydligt i resultatet att ledarskap var den främsta kompetensen 
och behovsområdet att kompetensutvecklas inom. RP1 och RO3 påtalade att inom ledarskap 
finns ett specifikt behov av att utvecklas inom hur det individuella ledarskapet kan anpassas 
efter individen och medarbetaren då människor är olika. Respondenterna berättade att det i 
alla roller krävs, framförallt i en chefsroll, att medarbetare bemöts olika. RO3 betonade risken 
för att ens eget ledarskap ”kan tas för givet” vilket kan leda till en tro i att ledarskapet inte 
behöver utvecklas. Warhurst (2012) belyste i sin studie hur en individs ledarskap är kopplat 
till dess identitet. För att en person ska kunna utveckla detta måste hen först skapa en 
förståelse kring sin informella inlärningsprocess. Författaren menar att det är först då 
ytterligare kunskap kan byggas och individens ledarskapsidentitetet kan utvecklas. Som 
nämnt har Warhurst (2011) en tanke om att ledarskap är förenat med identitet och om då en 
individ tar sitt ledarskap för givet kommer dess ledarskapsidentitet inte utvecklas. Vi är av 
den uppfattningen att detta kan resultera i att det individuella ledarskapet uteblir. I dagens 
samhälle och arbetsliv anser vi att individen är mån om att ha möjlighet att utvecklas i sitt 
arbete. Ett ledarskap som anpassas efter individens behov kan vara ett tillvägagångssätt för att 
möjliggöra en fortsatt utveckling. Detta bör i sin tur resultera i en högpresterande och mer 
välmående medarbetare, vilket gynnar både organisationen och individen i slutändan.   

Kommunikation som en viktig del av ledarskapet 

I den sista frågan i intervjun svarade samtliga att i ett bra ledarskap ingår även 
kommunikation vilket ansågs vara en viktig kompetens för en mellanchef. RO4 såg 
kommunikation som en förmåga som utvecklas genom erfarenheten av att träffa andra 
människor. Respondenten upplevde inte ett personligt behov av att utveckla denna förmåga 
men förklarade att det kan vara aktuellt för andra mellanchefer. Shun-wing och Tsan-ming 
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(2014) studie visade att kommunikation var ett område som mellancheferna i studien 
upplevde ett behov att utvecklas inom. Carlström (2012) hävdar även att det finns en 
efterfrågan av utbildningsmöjligheter för mellanchefer i deras allt mer kommunikativa och 
relationsstyrda roll i organisationen. Det var därför förvånande att det endast var en 
respondent som specifikt nämnde kommunikation som ett behovsområde. Vi hade en 
föreställning om att kommunikation skulle framgå som ett mycket starkare behov än vad som 
framgick i resultatet. De övriga tre respondenterna ansåg att kommunikation ingick i ett bra 
ledarskap men intervjuerna kretsade mer kring vikten av ledarskapet i sig än specifikt om 
kommunikation.  
 
I tre av fyra intervjuer påpekade respondenterna den komplexa uppgiften att som mellanchef 
visa lojalitet både uppåt och nedåt i organisationen och samtidigt inta en neutral position. RP1 
hänvisade till utmaningen i att representera sina underordnade och även representera 
ledningsgruppen, likt RO3 som beskrev uppgiften att skapa ett välfungerande samarbete 
mellan dessa två parter kan vara problematiskt. Inte minst när de kommer till den utmaning 
som bland annat finns inom sjukvården, att täcka ett stort område med begränsade resurser. 
Detta är något som RO3 ska balansera utefter underordnades behov samt överordnades 
riktlinjer. RP1 upplevde att det är viktigt som mellanchef att våga säga nej åt båda parter och 
på så vis upprätthålla en jämvikt i positionen som mellanchef. Om det inte finns en balans i 
rollen är det lätt att mellanchefen förskjuts från sin centrala position i verksamheten, vilket är 
viktigt att undvika (Carlström, 2012). Författaren uppmärksammar även denna utmaning för 
mellanchefer där beslut rörande exempelvis personalkostnader kan göra det svårt att bibehålla 
de goda relationerna till båda parter. Harding et al. (2014) belyser även att mellanchefen 
måste utöva ett motstånd mot sina överordnade parallellt med att kunna hantera det motstånd 
som kommer från medarbetare och underordnade chefer. Således är detta en mycket konkret 
utmaning som finns både i verksamheter inom den privata och offentliga sektorn. I och med 
att en mellanchef befinner sig i en komplex roll med många intressenter tror vi att utveckling 
av den kommunikativa förmågan är väsentlig. Genom god kommunikation har vi en tanke om 
att detta ger upphov till goda relationer samt ett bra arbetsklimat. Detta bör i sin tur kunna 
underlätta mellanchefernas balansgång mellan de olika leden samt skapa ett bättre samarbete 
mellan över- och underordnade i organisationen.  

Förmågan att hantera konflikter 

Samtliga respondenter ansåg äve 
n att konflikthantering är en kompetens som ingår i ledarskap. RO4 såg alla tillfågade 
kompetenser som viktiga men valde att kommentera konflikthantering som en betydande och 
viktig förmåga att inneha som mellanchef. RO4 ansåg att det finns ett behov inom 
respondentens arbetskrets att utveckla denna förmåga. Idag får respondenten hjälp från 
personalavdelningen att hantera konfliktsituationer men att utveckla sin egen förmåga att 
handskas med konflikter skulle vara fördelaktigt. Carlström (2012) hänvisar till behovet av 
ökad kunskap och kompetens inom konflikthantering och ledarskap. Att inte fler 
respondenter kommenterade konflikthantering som ett behov och svårighet ser vi som 
överraskande utifrån vad som kunde utläsas i tidigare forskning. Detta kan ha berott på att 
mellanchefer inte arbetar operativt med direkt medarbetaransvar utan har mer strategiska 
arbetsuppgifter i organisationen. Konflikthantering kan därmed anses som en mer nödvändig 
kompetens för underordnade chefer som arbetar direkt över personalen och har ett större 
ansvar att hantera konflikter på arbetsplatsen. Ytterligare en anledning kan vara att 
respondenterna redan har erfarenhet av chefsroller där konflikthantering har varit en central 
kompetens och således redan förvärvat kunskap inom detta område.  
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Ökade kunskaper inom det egna sakområdet 

Tre av respondenterna beskrev ett behov av kunskap inom det egna sakområdet, något som 
förklarades vara en mycket relevant del i deras position som mellanchef. I resultatet kopplas 
detta till vikten av att både anförtro och ge ansvar till sina underordnade chefer som ett stöd i 
att kunna hantera omfattande verksamhetsprocesser inom exempelvis IT-området. En av 
respondenterna förklarade att ha en stor kännedom kring sitt eget arbetsområde skapar ett 
förtroende från medarbetarna i sin omgivning. Shun-wing and Tsan-ming (2014) påvisade 
även ett mer yrkesrelaterat kompetensutvecklingsbehov kopplat till mer operativa uppgifter i 
en arbetsroll.  
Denna typ av behov framgick i tre av fyra intervjuer, således kan detta vara en fråga som 
berör bransch eller verksamhetsområdet snarare än ett specifikt behov inom offentlig eller 
privat sektor. 

 
Kompetensutvecklingsbehov inom offentlig och privat sektor 
 
Syftet innefattade även att jämföra kompetensutvecklingsbehov inom privat och offentlig 
sektor. Utifrån resultatet kunde följande slutsatser dras och kopplas till tidigare forskning 
inom området. 
  
Resultatet visade att verksamheterna inom offentlig sektor påverkas av ett politiskt 
inflytande, vilket respondenterna inom privat sektor inte antydde. RO3 beskrev i sin intervju 
att på senare tid har ett större politiskt inflytande upplevts inom sjukvården. I och med detta 
hade en ny utbildning erbjudits av verksamheten med målsättning att stödja chefer att leda i 
en politiskt styrd organisation. Detta var en utbildning som respondenten var intresserad att ta 
del av. Ellström och Kock (1993) beskriver att olika interna och externa kontexter kan 
påverka en verksamhets förutsättningar för kompetensutveckling inom offentlig och privat 
sektor. Författarna hänvisar till att en av de externa kontexter som kan påverka 
kompetensutbildning är politiska beslut och vilket inflytande beslutet har på verksamheten. 
Hjort (2008) förklarar även att kompetensutveckling har bland annat används som ett verktyg 
i den offentliga sektorn för att behålla medarbetare. Genom att koppla vidareutbildningen till 
exempelvis nya jobbmöjligheter och större inflytande för medarbetarna. Detta kan möjligtvis 
vara en bidragande faktor till RO3 intresse samt behov av att delta i den nya 
kompetensutbildningen.  
 
Kopplat till ovanstående avsnitt beskrev en av respondenterna från offentlig verksamhet att 
beslut tas om vad som ska genomföras inom sjukvården på en högre nivå. Vanligtvis utan att 
hänsyn tas till varje enskild verksamhet. Således blir det medarbetarnas uppgift att lösa hur 
dessa beslut ska omvandlas i praktiken samt implementeras i verksamheten. Detta skapar 
press både från det politiska styret samt från samhället i stort, då resultatet mäts utifrån hur 
väl de nya besluten och strategierna genomförs. Avslutningsvis hänvisar Ellström och Kock 
(1993) till en större komplexitet i den offentliga verksamhetens omgivning, vilket framförallt 
utgörs av det stora allmänintresset för verksamheten. Detta kan utgöra ytterligare en 
anledning som kan förklara respondentens behov samt intresse för en kompetensutveckling i 
att leda i en politisk styrd verksamhet.   
  
I resultatet framkom det att det inom offentlig sektor erbjöds möjligheter till 
kompetensutveckling utanför organisationen. Detta var något som inte nämndes i intervjuerna 
med respondenterna i privat sektor. RO3 förklarade att hen tagit del av kompetensutveckling 
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via ett fackförbund samt från andra utomstående verksamheter. Hjort (2008) hänvisar även 
till externa aktörer som fackförbund som använder kompetensutveckling som ett sätt att nå ut 
till medarbetare i offentlig sektor och på så sätt får ett inflytande i verksamheterna. Denna 
möjlighet till utbildning som uppkom i den offentliga sektorn verkar inte kunna kopplas till 
en brist på vidareutveckling eller ökat behov för respondenterna inom offentlig sektor. Att 
denna möjlighet till kompetensutveckling inte påträffades i intervjuerna med respondenterna 
inom privat sektor finns det inga tydliga förklaringar till.  
En möjlig anledning till detta kan vara att respondenterna inom den privata sektorn erbjöds 
utbildningar som var relevant för rollen som mellanchef. Respondenterna inom den offentliga 
sektorn fick själva söka efter den utbildning de upplevde ett behov av.  
 
Resultatet påvisade ytterligare en skillnad inom området kompetensutveckling. I båda 
intervjuerna i den privata sektorn framkom det att det fanns obligatoriska utbildningar för 
medarbetare som kliver in i en första chefsroll. I de offentliga verksamheterna fanns det inte 
obligatoriska utbildningar för nya mellanchefer, enligt respondenterna. Detta var dock något 
som RO4 påstod var ett behov inom vederbörandes verksamhet och är ett område som 
behöver utvecklas för att skapa goda förutsättningar för kommande mellanchefer. 
Respondenterna inom offentlig sektor antydde även att behovet för ledarskapsutveckling 
inom mellanchefsrollen var något som behövdes, bland annat med utgångspunkt i 
rekryteringen till chefsroller vanligtvis sker inom organisationen. Att ta steget till en ledande 
position förutsätter kompetenser som vanligtvis inte har förvärvats av personer utan tidigare 
erfarenhet av en chefsposition, menar RO4. Ellström och Kock (1993) förklarar att en av de 
inre kontexter som antingen kan främja eller avvisa ett beslut angående 
kompetensutvecklingen är organisationens övergripande mål och strategi. Beslutet att 
tillämpa obligatorisk kompetensutbildning kan kopplas till organisationens strategi att 
omgående kunna skapa goda förutsättningarna för en chef att prestera i sin nya roll. För att 
senare kunna bidra till organisationens huvudsakliga mål. 
 
Utifrån resultatet förväntades fler skillnader kunna påvisas utifrån vad som framgick ur den 
tidigare forskningen. Några faktorer som eventuellt kan ha påverkat denna aspekt av 
resultatet kan kopplas till Hjorts (2008) forskning. Författaren hänvisar till en reformering 
som skett i det danska välfärdssystemet de senaste decennierna där allt fler verksamheter har 
privatiserats. Ett större fokus har lagts på kompetensutveckling inom offentlig sektor då det 
har använts som en strategi för att behålla och utveckla medarbetare menar Hjort (2008). 
Författaren förklarar att reformeringen även har lett till att de övergripande målen för 
offentliga verksamheter har skiftat till att istället fokusera på faktorer som effektivitet, 
kvalitet och mätbara mål. Något som kan kopplas till vad en privat organisation eftersträvar. 
Därmed kan kompetensutveckling fått en mer central roll för verksamheter inom offentlig 
sektor för att skapa en ökad möjlighet att uppnå dessa mål.    

Slutsatser 
Studiens frågeställning utgår ifrån mellanchefers uppfattningar om sitt eget 
kompetensutvecklingsbehov inom privat och offentlig sektor. Syftet var således att undersöka 
vilka behov som mellanchefer upplever och sedan jämföra dessa mellan privat och offentlig 
sektor. 
  
Samtliga respondenter uttryckte ett behov av kompetensutveckling inom ledarskapsområdet 
för mellanchefer. Att leda i rollen som mellanchef anses vara ett mycket komplext uppdrag. 
Att använda sig av ett individuellt ledarskap, som innebär att anpassa ledarskapet efter 
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individen, förklarades som viktigt i mellanchefsrollen och följaktligen som ett behov att 
kompetensutvecklas inom. Respondenterna såg ledarskap som en gemensam nämnare för ett 
antal kompetenser som presenterades för dem under intervjun. Exempelvis förklarades att 
kompetenser som konflikter kunde förebyggas genom god kommunikation och ett bra 
ledarskap. Ytterligare hänvisades det till att kommunikation var en nödvändig grundsten för 
ett lyckat ledarskap. Det var dock anmärkningsvärt att störst fokus var på ledarskap medan 
andra kompetenser nämndes mer ytligt.  
En slutsats kan därav dras att det finns behov av kompetensutveckling inom olika områden 
men främst inom ledarskap. Genom att vidareutbilda chefer i ledarskap kan detta eventuellt 
involvera en utveckling inom flera kompetenser exempelvis konflikthantering och 
kommunikation. 
                                    
I resultatet framkom det även vissa skillnader av respondenternas uppfattningar kring 
behoven av kompetensutveckling mellan den privata och offentliga sektorn. Den tydligaste 
skillnaden var att en obligatorisk kompetensutbildning fanns att tillgå för nya chefer i de 
privata verksamheterna. Inom den offentliga sektorn fanns ett behov för nya mellanchefer att 
få utbildning och stöd i sin nya arbetsroll. Ytterligare en skillnad mellan sektorerna var den 
påverkan som det politiska inflytandet har inom de offentliga verksamheterna. Detta 
resulterade i att ett behov av kompetensutveckling för en mellanchef i en politisk styrd 
organisation framgick. Inför studien antogs det kunna påvisas flera skillnader i jämförelsen 
av mellanchefernas behov inom privat och offentlig sektor, vilket inte visade sig vara fallet. I 
tidigare forskning framgick det att kompetensutveckling har fått en allt mer central roll i 
offentliga sektorn och målen inom välfärden allt mer liknar de inom privat verksamhet. Detta 
kan möjligtvis ha påverkat att ett färre antal skillnader framgick i resultatet.   
 

Implikationer och vidare forskning 
Studiens resultat stödjer idén om att det finns ett behov av kompetensutveckling för 
mellanchefer både inom offentlig och privat sektor. Således rekommenderas vidare forskning 
om hur kompetensutvecklingen ska implementeras på ett lämpligt sätt samt vilka 
kompetensområden som kan vara relevanta för personer i en mellanchefsposition. I tidigare 
forskning samt bakgrund kunde skillnader påvisas gällande kompetensutveckling inom privat 
och offentlig sektor. Denna studie visar att det kan finnas ett behov inom offentliga 
verksamheter att förbättra möjligheterna till kompetensutveckling för nyblivna mellanchefer. 
I jämförelse av sektorerna som genomfördes i studien kunde dock inga större skillnader 
utläsas men utifrån det empiriska materialet däremot framkom ett flertal likheter. Ledarskap 
framkom som ett viktigt behovsområde att kompetensutvecklas inom för mellanchefer i både 
offentlig och privat sektor. En anledning till att inga större skillnader kunde påvisas i studien 
kan bero på vissa restriktioner kring studiens omfång och dess tidsbegränsning. Detta kan ge 
en antydan att en större studie bör genomföras i framtida forskning för att ha möjlighet att ge 
en mer ingående och representativ bild av kompetensutveckling för mellanchefer inom privat 
och offentlig sektor.  
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Bilaga 1 

Missiv 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter som studerar Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Linneuniversitetet. 
Vi är nu inne på vårt sista år och har påbörjat vår kandidatuppsats.  
 
Som mellanchef har du en viktig och central roll i er organisation och positionen kan 
uppfattas som komplex där många olika kompetenser är viktiga. I studien definieras 
mellanchef enligt följande: “ En individ med en “central” arbetsroll i verksamheten som både 
har chefer över och under sig i organisationen. Syftet med uppsatsen är att undersöka 
kompetensutveckling för mellanchefer inom offentlig och privat sektor. Vi undrar därför om 
ni på xxxx skulle vara intresserade av att delta i vår studie.  
 
Vi söker därmed efter en mellanchef inom er organisation som skulle vara intresserad av att 
delta i en intervju som tar cirka 45 minuter.  
 
Vid ett eventuellt deltagande kommer intervjuperson samt er verksamhet förbli anonyma 
under hela studien och ni har när som helst rätt att avbryta ert deltagande. Alla deltagare 
kommer även få möjlighet att ta del intervjuguiden innan intervjutillfället.  
 
Har ni några frågor är det bara att höra av sig, hoppas ni vill delta! 
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Adrian Atterwall    Amanda Beuthan 
 
070-1442287     070-6416401   
adrian.atterwall@hotmail.com  amanda.beuthan@gmail.com 
Linnéuniversitetet     Linnéuniversitetet  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
 
Generella frågor  
Presentera dig själv lite kort, 
Ge en kort introduktion om företaget och vad du arbetar med: 
- Hur många är det som jobbar på företaget?  
- Hur många är du chef över (vem rapporterar du till) ? 
 
Tema 1 – Mellanchefsrollen 
Beskriv din arbetsroll som mellanchef på företaget? 

-          Hur länge har du jobbat i din nuvarande roll? 
-          Har du erfarenhet av tidigare chefsroller? 
-      Vilka utmaningar upplever du i ditt arbete som mellanchef? 
-  Vad innebär det för dig att leda andra chefer? 

  
Tema 2- Tidigare kompetensutveckling samt behov för mellanchefer 
Vilka kompetenser anser du är viktiga för dig som mellanchef? 
 
Har du tidigare fått någon typ av kompetensutveckling av företaget/organisationen inom din 
roll som mellanchef? 
 
Upplever du att det finns något behov av kompetensutveckling för mellanchefer i 
företaget/organisationen? 
 
Tema 3 – Vilka kompetensområden 
(Om ja) Inom vilka områden upplever du att det finns ett behov och varför, upplever du? 

 
(Om nej) Inom vilka områden är det nödvändigt med kompetensutveckling för mellanchefer 
och varför, anser du? 
 
Anser du att någon av de nedanstående kompetenserna är mer relevant än någon annan?  
 
- ledarskap 
- konflikthantering  
- kommunikation  
- Kunna bygga och bevara relationer (relationshantering) 
 
Avslutningsvis, är det någon kompetens som ej nämns som du anser vara viktig?   


