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ABSTRAKT 
I studien undersöktes hur mellanchefer upplever organisatoriska förändringar inom 

offentliga verksamheter, samt hur förväntade roller upplevs och hanteras av mellanchefer. 

Studien har utförts på olika verksamheter inom Borås Stad och Göteborgs Stad som under 

studiens gång bedrev förändringsarbete i kommunerna. Vi har genomfört kvalitativa 

intervjuer och haft ett hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt för att tolka intervjuerna. 

Intervjupersonerna hade olika tjänster som mellanchefer, närmare bestämt som 

verksamhetschef, enhetschef och rektor. Studien visade att trots en positiv uppfattning om 

organisationsförändringar, upplevde mellancheferna det även som negativ att de ställdes 

inför en osäkerhet om framtida arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Resultatet av studien 

visade också att mellanchefernas förväntade roller och relationer relaterades till över- och 

underordnades förväntningar på mellancheferna. Mellanchefernas upplevda förväntningar 

från överordnade var att de inte skulle spräcka sin budget, samt att de skulle sköta 

verksamheten och sina arbetsuppgifter. Mellanchefernas upplevda förväntningar från 

underordnade var att de skulle täcka upp underordnades behov, samt att de skulle känna till 

deras arbete och handleda dem. Mellanchefernas egna förväntningar mot överordnade var en 

bättre kommunikation och stöd, och mot underordnade att de skulle utföra sina 

arbetsuppgifter och vara lojala. Resultatet visade att det kunde finnas en problematik att 

uppfylla de olika rollförväntningarna som fanns. Den offentliga verksamhetens tröga 

organisation i och med den politiska styrningen och långa beslutsprocesser nämndes som 

orsaker av respondenterna. Vidare visade resultatet också att mellanchefer 

situationsanpassade sin kommunikation och ledarstil för att hantera de förväntade roller som 

fanns. För att hantera en hög arbetsbelastning visade resultatet att mellanchefer fick 

prioritera det som var viktigast för stunden. Resultatet visade ytterligare att där det fanns 

stöd från överordnade, ansåg mellancheferna det vara av betydande karaktär för att hantera 

och acceptera mellanchefsrollen. Relationen till kollegor och andra personer med liknande 

arbetsuppgifter kunde inbringa stöd och förståelse för mellancheferna och underlättade 

därmed hanteringen av mellanchefsrollen. 



FÖRORD 
Vi vill inleda med att tacka samtliga av våra intervjupersoner i Borås Stad och Göteborgs 

Stad för att de tog sig tid och kraft att medverka i denna studie. Särskilt då ni i denna tid då 

organisationsförändringen genomförs har väldigt upptagna scheman. Vi vill naturligtvis 

även tacka vår handledare Bertil Rolandsson. Din värdefulla handledning och dina 

inspirerande kommentarer och råd har varit fundamentala för att göra denna studie möjlig. 

Till sist vill vi tacka oss själva för det arbete, den support och det förtroende för varandra 

som vi lagt ner under hela studiens gång. 

 

Ett stort tack till alla som varit delaktiga i utvecklingen av denna kandidatuppsats. 
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1. INLEDNING 

I detta första kapitel ger vi en första inblick och bakgrund till det område vi har valt att 

undersöka. Vidare följer syfte, frågeställningar och varför detta område är intressant att 

undersöka. Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition. 

1.1 Inledning 

Det här är en uppsats om mellanchefer inom offentlig verksamhet vid organisatorisk 

förändring. Mellancheferna i denna studie var inte involverade i organisationsförändringarna 

som bedrevs vid studiens gång, det var istället ett politiskt beslut. I texten får läsaren stifta 

närmare bekantskap med de ledarskapsproblem som mellanchefer har att tampas med, samt 

hur mellanchefer upplever och påverkas av en pågående organisationsförändring inom den 

offentliga verksamheten. I dagens samhälle gör många det stora felet att anta att chefs- och 

ledarskap betyder i stort sett samma sak. Inom fotbollsvärlden blir detta tydligt att så inte är 

fallet. Där får tränaren ofta sparken om laget inte presterar tillräckligt bra resultat. Trots att 

det är spelarna som spelar matcherna och presterar det slutgiltiga resultatet, är det ändå 

väldigt ofta tränaren som får ”ta smällen” när det går dåligt. Kanske för att det är för dyrt att 

värva nya spelare. Men också kanske för att det är tränaren som fått klubbledningens eller 

styrelsen förtroende och ansvar att prestera ett visst resultat. Att vara tränare är därför en 

väldigt utsatt position och kan på många sätt liknas med att vara mellanchef. Likt en 

mellanchef blir tränaren utsedd av en klubbledning eller styrelse, som i sammanhanget 

fungerar som överordnade, till att styra över ett fotbollslag där spelarna kan ses som 

underordnade. Tränaren har till sin hjälp av de överordnade fått ett visst ansvar då denne styr 

laguttagningar, taktik och träningar för att nå de förbestämda mål som klubben satt upp. Likt 

en chef inom en offentlig verksamhet har tränarna en formell auktoritet. Dock betyder det 

inte att tränarna med chefskapet blir bra lagledare. För att bli bra lagledare krävs det att de 

vinner spelarnas förtroende och får spelarna att sträva efter det förbestämda målet.  

 

Även ett chefskap inom offentlig sektor tilldelas uppifrån i en organisation av en styrelse 

eller en högre chef. Den person som blir utnämnd förväntas uppnå vissa förbestämda 

resultat, vilka man skall nå med hjälp av några, från högre nivå, tilldelade befogenheter. En 

chef kan därför i och med sin formella auktoritet använda sig utav sanktioner eller 

belöningar för att nå sina mål, beroende på de rådande omständigheterna. Man skall dock 

komma ihåg att det inte är alltid som chefer får trogna och engagerade medarbetare (Maltén 

2000:13). Det blir även viktigt att chefen har ett fungerande ledarskap som gör att dennes 

underordnade tillskriver personen i fråga förtroende. En ledare har inte per automatik de 

befogenheter som en chef har, utan använder sig mer utav personlig auktoritet. Där chefen 

använder sanktioner och belöningar för att nå sina mål, använder ledaren istället strategier 

som konflikthantering, motivation, utveckling och handledning för att styra arbetarna mot ett 

mål (Maltén 2000:14). Likt en fotbollstränare har mellanchefer både ett chefs- och ledarskap 

att bedriva. De krav som ställs på chefs- och ledarskapet kan därför även medföra att de 

ställs inför förväntade roller som kan vara svåra att kombinera. För mellanchefer inom 

offentlig verksamhet kan den offentliga sektorns särdrag försvåra deras mellanchefsroll 

ytterligare. Mellancheferna får där ett större ansvar att implementera förändringar i 

verksamheterna, samtidigt som deras vanliga arbetsuppgifter skall skötas. Rollen som 

mellanchef kan av den orsaken bli svårtolkad och svårhanterad. Mellanchefsrollen har därför 

legat till grund för denna uppsats som där vi redogör för en studie som behandlar liknande 

problem för mellanchefer inom offentliga verksamheter som bedriver 

organisationsförändringar. 
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1.2 Bakgrund 

Begreppet mellanchef är ett väldigt diffust begrepp och det finns olika definitioner av vad en 

mellanchef är. Vår definition av vad en mellanchef är, påminner om Schartaus (1993) om att 

en mellanchef på lägsta nivån är andra nivåns chef. Ifall första nivåns chef har professionella 

underordnade eller sitter på ett personal- och/eller budgetansvar, betraktar vi också dessa 

som mellanchefer. En mellanchef på högsta nivån är mellanchefer under de överordnade 

som står på toppen av hierarkin, toppcheferna (Schartau 1993:45). Rollen som mellanchef är 

unik och komplex. Detta för att de dels har sina överordnade vilka ger ansvar åt 

mellancheferna, och dels för att de har sina underordnade vilka de ska leda och styra mot ett 

gemensamt mål. Det är känt att mellanchefer inte sällan dras mellan över- och 

underordnade. Det är en av orsakerna till varför mellanchefer upplever större rollkonflikter 

än vad deras toppchefer gör (Hagström 1990:68–70).  

 

Mellanchefer inom offentlig sektor har en unik roll som skiljer sig från sina motsvarigheter 

inom näringslivet. Detta beror mycket på de skillnader i förutsättningar, mål och struktur 

som finns mellan privata och offentliga organisationer (Hagström 1990:17). Mellanchefer 

inom offentliga verksamheter måste förhålla sig till politiken som bedrivs. Den offentliga 

mellanchefen skall dessutom verka för samhället i stort och den enskilda individen, snarare 

än vinst (Hagström 1990:20–23). Inom offentliga verksamheter där det dessutom pågår 

organisatoriska förändringar kan rollen som mellanchef bli än mer komplicerad och 

svårhanterad. Det finns forskning som visar att det överlag är svårt att genomföra 

förändringar inom offentliga organisationer. Vid tidigare förändringsarbete inom offentliga 

organisationer föll de flesta i tre fallgropar. Det kan bl.a. handla om att det skiljer i syn på 

behov, att det finns en skillnad mellan mål och medel och otydliga målformuleringar, samt 

att man inte kan kommunicera de mål man har med förändringsarbetet inom organisationen 

(Kronvall, Olsson & Sköldborg 1991:68). 

 

I den här studien har vi intervjuat mellanchefer från Borås Stad och Göteborgs Stad som vid 

studiens gång genomförde likartade organisatoriska förändringar. Borås Stad genomförde 

vid årsskiftet 2010/2011 en organisationsförändring där tio kommundelar skulle bli tre 

stadsdelar. De dåvarande kommundelarna hade bland annat hand om barnomsorg, 

grundskola och äldreomsorg, vilket istället skulle rymmas inom de nya 

stadsdelsförvaltningarna för att minska de administrativa gränserna (Borås Stad). I 

Göteborgs stad innebar organisationsförändringen att de dåvarande 21 stadsdelsnämnderna 

vid årsskiftet 2010/2011 skulle bli tio (Göteborgs Stad 1). Likt Borås Stad skulle 

verksamheterna kring exempelvis barnomsorg, grundskola och äldreomsorg rymmas inom 

de nya stadsdelarna. Organisationsförändringarna i båda kommunerna förväntades öka 

effektiviteten för invånarnas bästa, bland annat genom bättre service, samt att de skulle 

jämna ut resursfördelningen mellan stadsdelarna inom kommunerna (Borås Stads hemsida; 

Göteborgs Stad 2). Det finns mycket som påvisar svårigheterna med att agera som just 

mellanchef inom en sådan organisation som står inför en förändring. Julia Balogun (2003) 

diskuterar kring den viktiga rollen mellanchefer har vid genomförande av förändringar inom 

organisationer. Att mellanchefer har en nyckelroll vid förändringsarbete är det inga tvivel 

om. Däremot kan det vara svårt att känna någon samhörighet i och till förändringar.  

 

Kronvall, Olsson och Sköldborg (1991) talar om att konsekvenser av dylika förändringar i 

offentliga organisationer som kommer uppifrån, politiska eller administrativa beslut, kan 

leda till ett återstående missnöje, sämre förutsättningar för samarbete och ökad 

personalomsättning. Idéer eller tankar kring utveckling som kommer nerifrån brukar sällan 

inkorporeras i förändringar som kommer från beslut uppifrån. Personal kan därför uppleva 
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att deras personliga erfarenheter och kompetenser inte utnyttjas eller finns med i 

förändringsarbetet. Idérika och kompetenta medarbetare kan därför lämna organisationen 

när de egentligen är nödvändiga för organisationen. Vidare kan det vid förändringsarbete 

uppstå klyftor i kommunikationen mellan olika nivåer i organisationen vilket inte bearbetas 

och hanteras (Kronvall, Olsson & Sköldborg 1991:24). Mellanchefen kan därför komma i 

kläm under förändringsarbetet då de blir en mellanhand mellan övre och undre nivåer. Dessa 

konsekvenser som nämnts kan leda till att förväntningarna på mellancheferna ökar då det 

ofta är mellancheferna som skall förmedla beslut ovanifrån, vilket kan medföra en ökad risk 

för konflikter mellan de olika rollförväntningarna. Det är också denna problematik som 

denna text handlar om. 

1.3 Syfte & frågeställningar 

I denna uppsats har vi valt att undersöka just mellanchefers rollförväntningar inom offentlig 

verksamhet, närmare bestämt inom kommunal verksamhet. Syftet är att vi ska kunna öka vår 

förståelse för hur dylika mellanchefer uppfattar och hanterar de förväntade roller som 

förknippas med deras arbeten i samband med organisationsförändringar. Till vår hjälp har vi 

formulerat ett antal frågeställningar med vilka vi hoppas kunna besvara vårt syfte med 

undersökningen. Frågeställningarna är: 

 

 Hur uppfattar mellanchefer i offentliga organisationer att den pågående 

organisationsförändringen påverkar dem? 

 Vilka förväntningar har en mellanchef inom en offentlig organisation i förändring på 

sin chefsroll? 

 Vilka strategier använder mellanchefer för att hantera de förväntade rollerna som 

ställs på dem? 

 

De förväntade roller mellanchefer inom offentlig sektor utsätts för är intressant eftersom det 

kan bidra till rollkonflikter och ligger inom vårt utbildningsområde, arbetsvetenskap, och är 

därför en potentiell yrkesroll i framtiden. Det är också intressant för oss att undersöka hur en 

chefsroll kan förändras beroende på vem mellanchefer står till svars inför, om det är en 

överordnad eller en underordnad, men också en likvärdig kollega. Det är därför inte 

självklart hur man agerar i rollen som mellanchef, utan rollen är mer en diffus gråzon.  

1.4 Uppsatsen disposition 

Första kapitlet ger en inledning och bakgrund till det valda undersökningsområdet. Vidare 

beskrivs de pågående organisationsförändringar som Borås Stad och Göteborgs Stad 

genomfört, vilka studien riktat sig till. Syfte, frågeställningar, problemformulering, samt 

uppsatsens disposition presenteras slutligen i detta kapitel. Det andra kapitlet ger en inblick i 

vad tidigare forskning kommit fram till inom det valda undersökningsområdet, offentliga 

organisationer, mellanchefers rollförväntningar i dessa och vid förändringsarbete, samt hur 

sådana rollförväntningar kan hanteras. Kapitel tre redovisar de teoretiska utgångspunkter 

som använts vid analysarbetet av det insamlade empiriska materialet. I det fjärde kapitlet 

redovisas hur arbetet med uppsatsen sett ut, vilka metoder som använts och varför de är 

relevanta för studien och dess syfte. Kapitel fem innehåller det resultat som framkommit ur 

intervjuerna. I det sjätte kapitlet analyseras studiens resultat mot tidigare forskning och våra 

bestämda teoretiska utgångspunkter. Det avslutande och sjunde kapitlet diskuterar studiens 

resultat utifrån syfte och frågeställningar, vilket resulterar i en avslutande slutsats. Vidare i 

sjunde kapitlet diskuteras vårt tillvägagångssätt ur en kritisk synvinkel och ger förslag på 

fortsatt forskning. Slutligen framförs en referenslista och vår intervjuguide. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenterar vi vad tidigare forskning kommit fram till inom fältet för vår 

undersökning. Vårt syfte med studien är att förstå hur förväntade roller som mellanchefer 

inom offentlig verksamhet står inför påverkar dem i deras chefs- och ledarskap. Det finns 

gott om studier och teorier kring vad som anses vara chefs- och ledarskap, men mindre 

kring olika roller och rollkonflikter. Därför anser vi det vara av stor vikt att lägga fokus på 

att undersöka tidigare forskning som berör mellanchefers olika roller. 

2.1 Mellanchefer i offentliga verksamheter 

Tidigare forskning har påvisat att det skiljer sig betänkligt mellan chefer inom offentliga 

verksamheter och chefer inom privata verksamheter, som gör att chefsrollen inom den 

offentliga verksamheten blir mer otydlig och komplex. Bo Hagström (1990) nämner i Chef i 

offentlig verksamhet – Forskning kring offentligt ledarskap ett antal av dessa skillnader. En 

av skillnaderna mellan offentliga och privata chefer, som gör rollen som ledare inom 

offentlig verksamhet diffus, är att offentliga verksamheter måste ta hänsyn till olika politiska 

krav, vilket inte krävs av chefer inom privata organisationer. Kommunalt anställda chefer 

måste därför i sitt arbete förhålla sig till den politiken som bedrivs, vilket chefer inom den 

privata verksamheten i betydligt mindre grad behöver göra. Även om den politiska 

styrningen kan göra den offentliga organisationen trög i det avseendet att organisationen 

måste förhålla sig till politiska beslut, så bedrivs det ett mer omfattande förändringsarbete 

inom den offentliga sektorn än vad det gör inom den privata. Det medför att privata chefer 

kan arbeta med en mer långsiktig planering och kontinuitet än vad de offentliga cheferna 

kan (Hagström 1990:20–23). Ytterligare ett särdrag för den offentliga verksamheten är att 

den har som funktion att verka för dels enskilda individer, och dels för samhället i stort. 

Privata verksamheter har istället marknadsinriktade funktioner och verkar för egen vinning. 

Det är därför mindre tvivel kring vad en privat verksamhet skall arbeta mot, vinst och 

överlevnad. Inom offentliga verksamheter kan därför avsaknaden av klara målsättningar 

bidra till den rollkonflikt offentliga chefer kan uppleva. Offentliga verksamheter är också, i 

och med deras samhällsfunktion, mer öppna för granskning. Det kan därför påverka 

offentliga chefer i deras arbete och de beslut de tar (Hagström 1990:23–25). 

 

Kjerstin Larssons (2008) forskning om mellanchefer inom offentliga verksamheter visar att 

mellancheferna är viktiga i det avseendet att de har ansvar i frågor som budget, personal och 

verksamhet. Därför blir deras tolkning, bedömning och beslut avgörande för organisationen i 

helhet (Larsson 2008:34). De förväntningar som kommer från överordnade i form utav ökad 

effektivitet och besparingar skall verkställas och förverkligas, samtidigt som ledarskapet 

gentemot underordnade skall fungera. Det är faktorer som spelar in och påverkar 

mellanchefer och den roll dem befinner sig i. Dessa krav kan många gånger vara svåra att 

förena (Larsson 2008:35). De mål och beslut som kommer från överordnade skall 

genomföras och delegeras ut från mellanchefen. Detta kan göra att underordnade förknippar 

beslutsfattningen med mellanchefen, även om det inte alltid är så att mellancheferna är utav 

samma åsikt i frågan som diskuteras. I vissa organisationer finns det större befogenheter att 

vara delaktig medans det i andra organisationer finns minimala möjligheter att påverka 

beslut i en mellanchefsposition (Larsson 2008:36). Följaktligen slits oftast mellanchefer 

mellan över- och underordnade då beslut skall översättas i verklig handling. Dessutom 

framkommer det att mellanchefer ofta befinner sig i tidspress och ansträngande utmaningar 

som kan resultera i bristande respekt från underordnade (Larsson 2008:35). Därför kan 

samspelet med överordnade och möjligheten till påverkan i beslut sägas vara avgörande för 

positionen som mellanchef i offentlig verksamhet. Oftast påverkas mellanchefer utav rollen i 
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den kontext de befinner sig i och riskerar att uppfatta sig som klämda mellan olika aktörers 

krav.  

2.2 Mellanchefers rollförväntningar och uppfyllelse av dessa 

Vid tidigare forskning om de rollförväntningar som finns på mellanchefer är problemet med 

att hantera olika intressen från över- och underordnade det som oftast står i fokus. Julia 

Balogun (2003) skriver om mellanchefers roll vid genomförande av beslut vid 

förändringsarbete och baserar sin artikel på en studie om mellanchefers roll vid 

genomförande av strategiska förändringar. Meningen med studien var att analysera de 

förändrade rollkomponenterna och se hur de passar in i det traditionella antagandet om vad 

mellanchefer bidrar till under organisatoriska övergångar. Balogun (2003) skriver att 

mellanchefer traditionellt har setts som en länkande kugge mellan den strategiska och den 

operativa nivån inom en organisation. De skall föra vidare strategiska beslut neråt och sända 

vidare information uppåt. Genom medlingar, förhandlingar och tolkningar förenar 

mellancheferna de strategiska och operativa nivåerna. Därför kan mellanchefer spela en 

viktig roll vid förändringsarbete.  

 

Saku Mantere (2008) gjorde en undersökning kring hur rollförväntningar på mellanchefer 

påverkar deras makt och inflytande inom organisationen. Mantere (2008) menar, likt 

Balogun (2003), att mellanchefernas roll inom en organisation är en nyckelroll som medlare 

mellan den högsta ledningen eller toppcheferna och den övriga verksamheten. En sådan roll 

som medlare inom organisationen bygger på rollförväntningar. Bo Hagström (1990) skriver 

om att ledarskapsrollen innefattar två element, det vill säga att de både är chefer och ledare, 

dessutom att rollen har flera dimensioner. Det påpekas att rollen är kontextbunden i det 

avseendet att man intar olika roller och beteenden beroende på vem man talar med. En chef 

agerar annorlunda än sina underordnade. Underordnade agerar i sin tur annorlunda mot sina 

chefer än mot sina jämställda (Hagström 1990:51). Med denna syn och utgångspunkt 

förefaller det ganska klart att det återfinns en annan rollstruktur, exempelvis när 

mellanchefer talar med sina överordnade, respektive sina underordnade. De olika 

rollstrukturer som skapas och existerar uppstår på grund av olika förväntningar och krav på 

bidrag till organisationen (Hagström 1990:51).  

 

Julia Balogun (2003) skriver om att mellanchefer, utöver att genomföra strategier i 

organisationen, kan använda sin position inom organisationen och deras externa kontakter 

för att sammanfatta och föra vidare information till sina överordnade om möjliga hot och 

möjligheter. De kan också uppmuntra nya projekt inom deras enhet för att underlätta 

anpassningen inom organisationen, samt att de kan använda sina resurser för att kämpa för 

innovativa idéer och affärsmöjligheter inför sina överordnade. Alltså kan mellanchefers roll 

vara viktigare än vad man egentligen tror. Dock kan mellanchefer, som har en så pass utsatt 

roll inom organisationen, med en negativ attityd vara ett hinder för förändring. Vidare 

skriver Balogun (2003) att mellanchefer överlag har ett dåligt rykte och att platta 

organisationer har mindre nytta av mellanchefer, speciellt när de inte är effektiva i sin 

yrkesroll. Dock menar Balogun (2003) att det finns två olika synvinklar på mellanchefer. 

Den första ser på mellanchefer som ett hinder för utveckling som tillför lite till 

organisationen. Den andra ser mellanchefer som individer som ger sitt bästa i svåra 

omständigheter. 

 

Mantere (2008) talar om fyra stycken rollförväntningar, som både kommer uppifrån (top-

down) och nerifrån (bottom-up). Implementering eller genomförande och underlättande av 

anpassningsförmåga är top-down rollförväntningar. Att sammanfatta information och kämpa 
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för olika alternativ är bottom-up rollförväntningar. Balogun (2003) har i likhet med Mantere 

(2008) identifierat fyra stycken roller som krävs av mellanchefer vid beslut 

förändringsarbete – den personliga förändringen, att hjälpa andra under förändring, att 

genomföra nödvändiga förändringar i sina enheter och att hålla igång verksamheten. Den 

första rollen handlar om att mellanchefen förväntas genomgå en personlig förändring, den 

andra rollen om att mellanchefen ser till att hjälpa andra under förändringen och den tredje 

rollen handlar om att mellanchefen även ska genomföra nödvändiga förändringar i sina 

enheter. Slutligen handlar den fjärde rollen om att mellanchefen skall vara kapabel att hålla 

igång verksamheten under förändringens genomförande. 

 

Mantere (2008) kommer till slut fram till åtta punkter som är centrala för att kunna lyckas 

med att hantera rollförväntningarna. För att klara av rollförväntningen implementering krävs 

det att (punkt 1) toppcheferna förklarar tankegången bakom ett särskilt strategiskt beslut. 

Det krävs också att (punkt 2) toppcheferna relaterar strategierna till den relevanta 

jobbkontexten. Vidare krävs det att (punkt 3) mellancheferna får de överordnades tillstånd 

att göra ändringar i det vardagliga arbetet samt i resurstilldelningen. Ytterligare krävs det att 

(punkt 4) mellanchefers överordnade accepterar och respekterar implementering som en 

strategi och aktivitet som en direkt koppling till det vardagliga arbetet. För att lyckas med 

rollförväntningen att underlätta av anpassningsförmågan krävs det att (punkt 5) 

mellancheferna känner ett förtroende från sina överordnade. Både att de får inspiration till 

nya idéer och att de har en allmän kommunikation om både framgångar och misslyckanden 

av ansatserna (Mantere 2008).  

 

Gällandes rollförväntningar som kommer underifrån som att sammanfatta information måste 

(punkt 6) överordnade ge respons på feedback, och kommunicera om framgång och 

misslyckanden i äldre förpliktelser. Överordnade skall inkludera och räkna med att 

mellanchefer skall vara en del av planeringen är ett sätt för mellanchefer att klara av 

rollförväntningen att de ska kämpa för alternativ (punkt 7). Ytterligare ett sätt att klara av 

rollförväntningen att de skall kämpa för alternativ är att (punkt 8) överordnade ska ta till sig 

nya idéer som kommer upp och bedöma dem med andra kollegor (Mantere 2008). 

 

Balogun (2003) menar att mellanchefers nyckeluppgift för att klara av de rollförväntningar 

som finns på dem är tolkning. Detta för att det är mellancheferna som skall förmedla 

information mellan strategiska och operationella nivåer. För att kunna förmedla information 

behöver mellanchefer först tolka vad sägs eller görs och sedan skicka vidare information. 

Därför framhäver Balogun (2003) tolkningen som en primär uppgift för mellanchefer. Brist 

på stöd och tid gör att mellanchefer inte vet vilka av de förväntade roller de skall prioritera. 

Det leder därför till rollkonflikter som mellanchefer kämpar för att lösa genom att fokusera 

på vad som förväntas av dem, som då sker på bekostnad av rollkonflikterna. Baloguns 

(2003) undersökning pekar därför på att orsaken till att upplevelsen av att mellanchefer gör 

motstånd handlar om organisatoriska begränsningar som brist på stöd och tid. 

2.3 Mellanchefers balans mellan arbets- och privatliv 

Tidigare forskning påvisar också mellanchefers svårigheter att finna en balans mellan arbets- 

och privatliv då mellanchefer får högre arbetskrav och längre arbetstimmar. Parris m.fl. 

(2008) uppmärksammar exempelvis i sin studie, som har byggt på svar från australienska 

respondenter, svårigheten för mellanchefer att hitta en balans i arbetslivet, och mer specifikt 

organisatoriska hinder för att skapa balans. Det var närmare bestämt tre områden som störde 

balansen i arbetslivet. Påverkan av ny teknologi, begränsning av självständighet och kontroll 
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i mellanchefsrollen samt, svårigheten med att dra fördel av initiativ till flexibilitet på 

arbetsplatsen.  

 

De (Parris m.fl. 2008) skriver om att mellanchefer ofta får ta hem sina arbetsuppgifter eller 

till och med vara kvar på arbetsplatsen när de egentligen skall gå hem. En av orsakerna till 

detta är utvecklandet av ny teknologi. Ökade möjligheter med mobiltelefoner och datorer 

ökar flexibiliteten vilket gör att mellanchefer ständigt är tillgängliga, på bekostnad av deras 

fritid. När överordnade och ”vanliga” arbetare kan åka hem från jobbet och ha en klar 

gränsdragning mellan arbete och fritid, måste mellancheferna försöka hitta en balans mellan 

arbete och fritid. Vidare medför det att mellanchefer tilldelas bredare arbetsuppgifter en 

försvåring av balansgången mellan arbete och fritid. Många mellanchefer anser att det är 

motiverande om de får mer beslutsfattande och problemlösande uppgifter, men långt ifrån 

alla mellanchefer är optimistiska till att ta till sig mer arbete. Vissa mellanchefer får 

möjligheten att hantera administration och träning av personal, men konstaterar att det inte 

förbättrar rollen som mellanchef. Parris m.fl. (2008) tillägger att det blir mer problematiskt 

när arbetarna skall vara med och styra mellanchefsrollen. När överordnade beslutar att 

arbetare ska vara med och planera arbetet med mellanchefen försvårar det mellanchefens 

arbete dels genom att mellanchefens roll försvagas och att de får mer arbetsuppgifter att 

utföra. 

 

Parris m.fl. (2008) resultat visade att mellanchefer tyckte det var svårt att inte ta med sig 

arbetet hem. Hur mycket de än försökte att balansera arbete och fritid gick det inte. 

Följderna av detta visade att mellancheferna ofta kände sig trötta, stressade och frustrerade. 

Ny teknologi som mobiltelefoner och datorer gjorde att överordnade överöste 

mellancheferna med arbete, vilket inskränkte på deras fritid. Mellanchefer hade vidare svårt 

att hantera personalens önskemål, trots att överordnade satte krav på flexibilitet. För att 

mellanchefer skall kunna balansera arbete och fritid, måste överordnade hjälpa till och ge 

stöd. Det underlättar för att kunna uppnå långsiktiga mål. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel redovisar vi de teoretiska utgångspunkter vi funnit som relevanta för vårt 

syfte och vår frågeställning, och som vi utgått ifrån vid analysarbetet av vårt resultat. Då 

syftet är att undersöka mellanchefers förväntade roller och hantering av dessa i en offentlig 

verksamhet som bedriver förändringsarbete har också våra teorier utgått ifrån detta. Våra 

teoretiska utgångspunkter är därför relaterade till förändringar i organisationer, hur olika 

förväntade roller kan bidra till rollkonflikter, samt situationsanpassat ledarskap som en 

teori om hur man kan hantera förväntningarna som ställs på chefs- och ledarskapet. 

3.1 Förändring i organisation 

En förändrad organisation behöver inte nödvändigtvis betyda en förbättrad organisation. 

Kronvall & Sköldborg (1987) visar tre fallgropar offentliga verksamheter som bedrivit 

förändringsarbete har fallit i, och som mycket väl kan komma att gälla i de offentliga 

verksamheter vi undersökt. Den första fallgropen är att människor agerar olika för att de 

agerar utifrån sin egen personliga verklighetsbild. Detta gör att förändringar inte uppfattas 

som positivt av alla, utan en del människor har en tendens att se hotbilderna och 

konsekvenserna av förändringarna (Kronvall & Sköldborg 1987:63–64). Den andra 

fallgropen är, i likhet med den första fallgropen, att många inte ser likheterna mellan de mål 

som sätts upp och de medel offentliga verksamheter ska ta sig dit med. I många fall är de 

medel som används för förändring hämtade från standardiserade modeller eller förebilder, 

snarare än organisationens egentliga behov. Anställda kan därför känna utanförskap i 

förändringsarbete för att de känner att deras kunskaper och idéer inte utnyttjas. Detta 

problem blir särskilt tydligt när personal som är distanserade från förändringens medelpunkt 

inte kan se någon nytta av de åtgärder som genomförs utifrån sina lokala kunskaper 

(Kronvall & Sköldborg 1987:65). Den tredje fallgropen är att offentliga verksamheter inte 

effektivt kan kommunicera förändringsmålen inom organisationen. Informationen är det 

viktigaste verktyg offentliga verksamheter har för förändringsarbete Ofta blir chefer och 

arbetsledare informationsbärarna. Informationen måste förbereda, men också ge stöd och 

återkoppling åt organisationens olika delar. Det måste således finnas en fungerande 

kommunikation mellan organisationens olika delar (Kronvall & Sköldborg 1987:66–67).  

 

Mot bakgrund av ovan sagda kan vi anta att mellanchefer riskerar att uppleva ganska höga 

förväntningar på sig att kunna fortsätta sitt vardagliga arbete, men också på att förmedla 

information för att kunna underlätta och genomföra förändringsarbetet. Särskilt när 

mellanchefernas medarbetare känner sig hotade och negativa till förändringar kan det 

försvåra mellanchefernas relation till dessa.  

 

Inte minst viktigt är det här att också förstå att många mellanchefer, enhets- och 

verksamhetschefer m.m., har rekryterats inifrån organisationen. I många fall har det medfört 

en övergång från praktiskt arbete till att leda verksamheten vid ansvar om ekonomi och 

personal. Denna övergång är ofta svår och är ett stort steg att ta för många (Kronvall, Olsson 

& Sköldborg 1991:40). Det kan visa sig svårt att agera som ledare och få med sig sina 

medarbetare att sträva mot ett gemensamt mål. Kompetensen i ledarskapet ligger i förmågan 

att bevara en kontinuerlig dialog kring hur väl man uppnått sina mål och vad som kan hindra 

en förverkning av målen. En förutsättning för att en ledare skall bli ”medspelare” vid 

förändring är att de får utveckla sin ledarroll utifrån sin egen identitet som företrädare för 

verksamheten. Första linjens chefer, vilka vi i vissa fall räknar in som mellanchefer, är 

ytterst betydelsefulla. Den organisation som utformas måste därför stödja den enskilda 
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mellanchefens möjligheter att utveckla sitt ledarskap i samband med att ett förändringsarbete 

drar igång (Kronvall, Olsson & Sköldborg 1991:42). 

3.2 Rollkonflikt 

Vanligtvis avses inte prioritering av uppgifter med begreppet rollkonflikt, utan de situationer 

som präglas av motstridiga förväntningar (Thylefors 1991:96). Mellanchefsrollen 

kännetecknas allt för ofta utav, vad som i litteraturen beskrivs som, rollöverlastningar, 

rolloklarheter och rollkonflikter. Det innebär att förväntningar på mellanchefer från olika 

håll kan vara oförenliga med varandra och skapa överlastningar, oklarheter och konflikter 

mellan de olika förväntningarna. Ofta är det intressekonflikterna mellan olika parter som 

positionerar mellanchefen i kläm, och rollkonflikten uppstår då mellanchefen inför 

exempelvis underordnade representerar de beslut som kommer ifrån överordnade, medan 

överordnade kan sägas vända sig till mellanchefen som ansvarig för resultat. 

Chefspositionen inkluderar ett antal förväntningar, både från över- och underordnade. 

Innehavaren kan leva upp till rollens krav mer eller mindre bra och/eller uppleva rollkonflikt 

eftersom rollens (förväntningarnas) krav står i strid med den egna övertygelsen/principer 

(Jönsson & Strannegård 2009:24). En rollkonflikt kan därmed uppstå då mellanchefer dels 

har förväntningar från både över- och underordnade, och dels då rollens förväntningar står i 

strid mot ens egna övertygelser och principer. Detta innebär då flera konfliktfokuseringar 

som en chef i mellanskiktet skall kunna hantera på ett effektivt och bra sätt (Thylefors 

1991:95).  

 

Detta synsätt på mellanchefen kan leda till överlastning och rollkonflikter, förväntningarna 

från de olika hållen blir således en överlastning som hindrar personer i positionen som 

mellanchef från att finna sin identitet. Konflikterna i sig handlar oftast inte om de 

prioriteringar som skall göras utan om de förväntningar som tenderar att kunna vara 

motstridiga gentemot varandra (Thylefors 1991:96). Detta fenomen kan leda till sämre 

prestationer och missnöje. Dock menar Thylefors (1991) att fenomenet rollkonflikt i sig går 

att hantera, exempelvis genom distansering från ”sändarna” utav förväntningar. Thylefors 

(1991) menar att en effektiv chef bör psykiskt kunna distansera sig och acceptera 

rollkonflikten, denne behöver inte nödvändigtvis lösa den (Thylefors 1991:97). 

  

En överordnad chef förväntar sig att mellanchefen ska lösa problem utan att ge befogenheter 

för detta, medarbetarna tror att mellanchefen har befogenheter, och förstår inte varför 

mellanchefen inte använder dem (Thylefors 1991:97). Distanseringen från sändarna med 

orimliga förväntningar kan därför fungera som ett sätt att hantera rollkonflikter och 

orealistiska krav som riktas mot personen i mellanchefposition, situationsanpassat ledarskap 

som vi nämner i följande avsnitt är ett annat sätt. Alternativet ovan handlar emellertid om att 

psykiskt hantera orimliga krav för att på så vis kunna hantera sin situation som det svarta 

fåret i organisationen. 

3.3 Situationsanpassat ledarskap 

Ett försök att hantera de beskrivna skillnaderna mellan de olika förväntningar som finns på 

chefs- och ledarskapet, går att hitta i det som kallas för situationsanpassat ledarskap. Inom 

ramen för vad som avses med situationsanpassat ledarskap betonas just att det är ett sätt att 

hantera de motstridiga förväntningarna som kan bidra till rollkonflikter. Inte minst handlar 

det om att den effektiva chefen bör, som det är skrivet i avsnittet ovan, acceptera en 

eventuell rollkonflikt och hantera denna, och inte nödvändigtvis lösa den (Thylefors 

1991:97). 
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I mellanchefsrollen ingår som redan nämnts flera gånger ett ansvar gentemot underordnade 

och att själv vara under överordnades ansvar. Den rollkonflikt mellanchefer befinner sig i, 

bidrar till att denne hamnar i olika situationer. Vår tidigare forskning visar att rollen som 

mellanchef inom offentliga verksamheter är komplex och består av flera olika förväntningar 

på hur dem ska bete sig, samt det resultat mellanchefen skall redovisa. På så sätt ska 

mellanchefer agera olika beroende på de rådande omständigheterna och situationerna inom 

organisationen. Vi vill här även tillföra ett resonemang om det situationsanpassade 

ledarskapet där mellanchefer bedriver sitt ledarskap beroende på situationerna de ställs inför 

(Blomquist & Röding 2010:192). När det gäller mellanchefsyrket kan vi därför utgå ifrån att 

en stor del av dess roller är kopplade antingen till över- eller underordnades situationer. 

 

Att kunna kombinera förväntningar på att vara såväl chef som ledare kräver skicklighet i att 

kunna hantera både personer och arbetsuppgifter (Blomquist & Röding 2010:201). Det 

gäller i allra högsta grad mellanchefer med en roll central inom en organisation med både 

personal- och uppgiftsorienterade åtaganden. För att klara av att hantera båda dessa typer av 

åtaganden krävs det att man anpassar sig efter den rådande situationen och fokuserar på det 

som för stunden är viktigast. Blomquist och Röding (2010) talar om sex olika ledarstilar, 

inom vilka man bör kunna skifta mellan fyra av dessa för att kunna vara en effektiv ledare. 

De sex ledarstilarna är tvingande, förebildande, demokratisk, samförstående, 

auktoritativ/visionär och coachande. Den tvingande stilen är kontrollerande och handlar om 

att man med en tvingande stil i stort sett kräver omedelbar lydnad. En sådan ledarstil kan 

anses vara både motbjudande och omodern, men den kan vara effektiv i krissituationer och 

kan tillfälligt minska osäkerhet och framkalla trygghet (Blomquist & Röding 2010:198–

200). Den förebildande ledarstilen sätter höga prestationskrav på både den som bedriver 

ledarstilen och medarbetarna. Att hela tiden eftersträva att bli bättre och förvänta sig att 

andra skall hålla igång i samma tempo betyder inte att den är effektiv för att frambringa 

resultat. Många kan istället känna sig överväldigade av kraven. Dock kan detta i vissa 

situationer, där medarbetarna har hög kompetens och motivation och i mindre behov av 

ledarskap, vara effektivt (Blomquist & Röding 2010:200).  

 

Den demokratiska ledarstilen är en inkluderande ledarstil där medarbetarna är med i 

beslutsfattande och planering. Det är en ledarstil som medför hög flexibilitet och 

ansvarstagande. Dock är den mindre lämplig vid krissituationer där ett starkare ledarskap 

behövs (Blomquist & Röding 2010:200). Den samförstående ledarstilen fungerar på så sätt 

att ledaren skapar harmoni och känslomässiga band till och mellan medarbetarna. Fokus 

ligger mer på människor, alltså medarbetarna. Det funkar särskilt bra när man vill höja 

tilliten och moralen i en grupp. Men resultaten man ska uppnå kan komma att glömmas bort 

då man fokuserar mer på att det ska vara en bra gruppharmoni (Blomquist & Röding 

2010:200–201).  

 

Den auktoritativa ledarstilen är en mer visionär ledarstil där ledaren skall försöka få med sig 

medarbetarna mot ett gemensamt mål. Ledaren ska här visa vad man skall uppnå, men också 

ge sina medarbetare frihet att själva avgöra hur man skall ta sig dit. Detta fungerar oftast bra, 

särskilt när man skall presentera nya mål och visioner. Dock fungerar det mindre bra när 

medarbetarna själva är experter och självgående (Blomquist & Röding 2010:201). Den sista 

ledarstilen är den coachande, vilken kännetecknas av kommunikation med medarbetarna, 

som skall utveckla och hjälpa medarbetarna att prestera utifrån sina kvalifikationer. Denna 

ledarstil fungerar också oftast bra, men mindre bra i situationer där medarbetarna inte har ett 

intresse av att utvecklas, eller om ledaren i sig inte har kompetensen att coacha (Blomquist 

& Röding 2010:201). Birgitta Ahltorp (1998) skriver också om olika ledningsstilar. Hon har 
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tagit fram det hon kallar RONS-modellen. Den bygger på fyra olika beteenden. Dessa är 

Resultatjägaren, Organisatören, Nytänkaren och Samordnaren (Ahltorp 1998:133). Hon 

kommer, med olika kombinationer av dessa beteenden, fram till sex olika ledarstilar. Dessa 

ledarstilar påminner i mångt och mycket om de vi hämtat från Blomquist & Röding (2010). 

Det stärker därför än mer teorin från Blomquist & Rödings (2010) resonemang, och stärker 

också tanken om att olika ledarstilar bör användas i olika situationer för att lyckas hantera 

motstridiga förväntningar som kan bidra till rollkonflikt. 

3.4 Teoretisk sammanfattning 

Om vi mot bakgrund av ovan förda teoretiska resonemang nu försöker sammanfatta de 

utgångspunkter vi har valt att förhålla oss till när vi genomför vår studie, kan det göras bland 

annat med följande figur.  

 

Figuren bygger på att mellanchefen är i en central position inom en organisation. Under sig 

har mellanchefen underordnade, över sig överordnade, samt att de ibland också har andra 

mellanchefer bredvid sig. Den första rollen mellanchefen får inta är den, från överordnad, 

tilldelade chefsrollen. Denna roll bygger på att mellanchefen, skall kunna visa resultat 

utifrån strategiska beslut. Den andra rollen är den, från underordnad, förväntade ledarrollen. 

Denna roll bygger på att mellanchefen skall kunna informera och ge direktiv åt 

underordnade utifrån de strategiska beslut dem får från överordnad. Den tredje är rollen som 

kollega och kräver att dem skall kunna samarbeta med andra mellanchefer. De olika 

förväntade rollerna mellanchefer får inta, kan gå in i varandra och skapa en rollkonflikt. Den 

förväntade chefsrollen de får, då dem skall genomföra strategiska beslut kan påverka hur de 

bedriver sitt ledarskap. Ledarskapet kan å andra sidan påverka hur resultatet som dem skall 

föra vidare från underordnad till överordnad kan se ut. Mitt i detta finns mellanchefens egna 

förväntningar och övertygelser vilket kan stå i kontrast till förväntningarna från andra håll. 

På så sätt kan det bildas en rollkonflikt då både de egna och andras förväntningar kan vara 

motstridiga.  

 

Ett situationsanpassat ledarskap kan därför passa in som ett sätt att hantera de olika 

rollförväntningarna som uppstår. Då det krävs bra resultat kan mellanchefer använda en 

ledarstil som är mer uppgiftsorienterad. När de istället skall hålla igång verksamheten och 

motivera arbetarna kan dem istället använda sig utav en ledarstil som är mer 

personalorienterad. I och med att rollen som mellanchef är uppbyggd av förväntningar blir 

mellanchefsrollen bunden till den rådande kontexten mellanchefen befinner sig i. Genom det 

situationsanpassade ledarskapet skall mellanchefer därför kunna anpassa sin ledarstil utefter 

de förväntningarna som ställs utifrån den rådande kontexten. Detta bör därför underlätta en 

hantering av mellanchefernas rollförväntningar. Även ifall mellanchefen inte löser en 

eventuell rollkonflikt, bör denne acceptera den som en del av sitt yrke. 
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4. METOD 

I detta kapitel förklarar vi de metoder vi använt oss utav för insamling och analys av empiri, 

samt de etiska aspekter vi tagit hänsyn till. 

4.1 Val av metod och vetenskapligt perspektiv 

Inom samhällsvetenskaperna brukar man skilja mellan två huvudformer av metoder för 

insamling av empiri, kvalitativa och kvantitativa metoder. Vid kvalitativa metoder är det 

huvudsakliga att skapa en djupare förståelse av det problem som studeras, snarare än att 

förklara problemet (Andersen 1998:31). Det kvalitativa perspektivet intresserar sig för hur 

individer uppfattar den omgivande verkligheten utifrån sina tidigare lärdomar och 

upplevelser (Backman 2008:54). Hermeneutiken, tolkningsläran, bygger på att kunna förstå, 

och inte bara begripa intellektuellt. Centralt för hermeneutiken är tolkning av mening och att 

meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten och vice versa 

(Alvesson & Sköldberg 2008:193). Det är således viktigt att sätta det man tolkar i rätt 

kontext (Thurén 2007:97). Vårt syfte riktar sig till att öka vår förståelse kring 

mellanchefsrollen i förändringsarbete inom offentlig sektor. Därför anser vi att en kvalitativ 

metod utifrån ett hermeneutiskt perspektiv lämpar sig väl till vårt valda syfte. Många av de 

tolkningarna vi gör bygger på att vi registrerar de signaler och reaktioner vi får från de vi 

intervjuade. Det kan vara kroppsspråk, tonläge i rösten, glädje och ilska. Det hermeneutiska 

perspektivet anser vi därför kunna hjälpa oss förstå hur det pågående förändringsarbetet 

påverkar mellancheferna och deras roll i organisationen. 

 

Då målet är att öka förståelsen och producera kunskap kan man använda sig av två 

tillvägagångssätt, deduktion och induktion. En deduktiv ansats bygger på att man har teorier 

vilka man skall bevisa i empirin. Genom att man utifrån generella principer drar slutsatser 

om enskilda händelser gör man alltså en deduktion. Induktion är snarare det motsatta att man 

från empirin och enskilda händelser bygger generell kunskap om teorin (Andersen 1998:30; 

Patel & Tebelius 1987:17). Denna undersökning är varken renodlad induktiv eller deduktiv 

och de båda tillvägagångssätten möts i denna undersökning. Eftersom vår kunskap om 

mellanchefer överlag var väldigt begränsad så kan man kalla denna undersökning en 

explorativ undersökning. En explorativ undersökning genomförs då ett problemområde inte 

är tillräckligt känt eller när det finns brister i den kunskapen som finns tillgänglig (Patel & 

Tebelius 1987:53–54). 

4.2 Urval 

Vårt undersökningsområde riktade sig i första hand till Borås Stad, men bristen på tid hos 

mellancheferna i Borås Stad gjorde att vi fick söka en intervju i Göteborgs Stad. Sju av 

intervjuerna genomfördes därför med personer som arbetar i Borås Stad och en med en 

person som arbetar i Göteborgs Stad. Vi har använt oss utav ett strategiskt urval för 

undersökningen där vi har kontaktat personer som vi sedan tidigare vet har en känd 

egenskap, i detta fall jobbar i mellanskiktet inom offentlig verksamheter (May 2001:121). 

De intervjuade personerna är fem kvinnor, där alla arbetar som enhetschefer inom Borås 

Stad och Göteborgs Stad. De övriga tre är män som arbetar inom Borås Stad som 

verksamhetschef, enhetschef och gymnasierektor. Intervjupersonerna är mellan 35 och 65 år 

gamla. Verksamhetschefen tillsammans med tre av enhetscheferna, inklusive enhetschefen i 

Göteborgs Stad, hade sina kontor på olika kommundelskontor inom kommunen. De övriga 

tre enhetscheferna arbetade i anslutning till olika äldreboenden och hemtjänstverksamheter. 

Gymnasierektorn arbetade naturligtvis på plats i en kommunal gymnasieskola. 
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Gällandes könsaspekt så är det inget vi lägger fokus på att undersöka, utan det var en ren 

slump att det blev just fem kvinnor och tre män då vi kontaktade väldigt många inom 

mellanskiktet i offentlig sektor och det var just de här personerna som svarade. Vidare 

lägger vi inte heller fokus på ålder. Dock finns det en utförligare beskrivning av 

intervjupersonerna i inledningen av resultatkapitlet, då olika ålder, kön och tjänster kan ha 

haft betydelse för hur respondenterna svarat. Fokus ligger emellertid på mellanchefsrollen, 

oavsett ålder, kön och tjänst. I och med att vi har en relativt jämn könsfördelning kan det ha 

bidragit till en mer allmän syn på vår studie, snarare än om vi skulle fokuserat på de olika 

könen var för sig och därmed utvecklat vårt resultat utifrån könsaspekten. Då båda 

kommunerna genomgick liknande organisationsförändringar kände vi att det inte var något 

större dilemma med att ha en intervjuperson från Göteborgs Stad. Snarare har det kunnat 

vara till vår fördel då vi med intervjun i Göteborgs Stad kunnat jämföra med svaren från 

Borås Stad, även om det naturligtvis hade krävts fler intervjuer för att ha en bra grund för 

jämförelse. Vi är också medvetna om spridningen av de olika verksamheter studiens 

intervjupersoner befann sig i under studiens gång. Trots att de flesta av våra intervjupersoner 

arbetade inom äldreomsorg och hemtjänst anser vi att det har berikat vårt resultat om 

mellanchefer att inkludera mellanchefer inom andra verksamheter än just äldreomsorgen. 

Främst då vi fokuserat på mellanchefer inom offentlig sektor oavsett verksamhetsområde 

och inte bara äldreomsorg. 

4.3 Genomförandet av intervjuer och intervjuguiden 

Vårt arbete fram till första intervjun var att vi först bestämde oss för ett särskilt område inom 

arbetsvetenskapen att undersöka, vilket var mellanchefers olika förväntade roller. Efter att vi 

undersökte de pågående organisationsförändringarna i Borås Stad och Göteborgs Stad 

bestämde vi oss för att mer preciserat undersöka hur dessa organisationsförändringar 

påverkade mellancheferna och de förväntade rollerna de förväntas inta. Vi formulerade 

därefter vår frågeställning och utifrån den formulerade vi våra teman.  

 

De teman vi formulerade var: Organisation i förändring, Relationer och förväntningar och 

Hantering av förväntade roller. Inom temat organisation i förändring ville vi undersöka 

kring hur organisationsförändringen såg ut i allmänhet och respondenternas uppfattning om 

den. Vidare skulle vi avgränsa oss till vad den innebar för respondentens tjänst och sedan 

hur den påverkar och upplevs på ett mer personligt plan. Inom det andra temat relationer och 

förväntningar skulle vi undersöka vad respondenterna hade för olika relationer och 

förväntningar till och från över- och underordnade, samt kollegor. Inom det sista temat 

skulle vi slutligen undersöka svårigheterna och påverkan av de olika relationerna och 

förväntningarna, samt vad respondenterna gjorde för att hantera dessa. Därefter formulerade 

vi våra intervjufrågor utefter våra teman som skulle hjälpa oss besvara vår frågeställning. 

Frågorna var utformade på så sätt att de skulle kunna svaras utifrån fyra olika aspekter. De 

över- och underordnade, och kollegornas, samt den intervjuades egna perspektiv. 

Intervjuerna var semistrukturerade i den form utav att det var specificerade frågor, men att vi 

som intervjuare använde möjligheten att fördjupa svaren genom att gå in i en dialog med den 

intervjuade (May 2001:150). Därför använde vi våra teman, som skulle hålla intervjun inom 

ramarna för vad som är relevant för undersökningen, med relativt öppna frågor för att den 

intervjuade ska kunna prata fritt inom det temat. Med denna metod anser vi att vi tog tillvara 

på värdefull information som kanske hade försvunnit i och med strukturerade frågor, med 

mindre möjlighet till fördjupning av svaren. Frågorna var menade att tematiskt bidra till den 

kunskap vi fick och dynamiskt att främja en god intervjuinteraktion (Kvale & Brinkmann 

2009:146). 
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Intervjuerna genomfördes under en tre veckors period i intervjupersonernas egna kontor i 

Borås Stad och Göteborgs Stad. I och med att de intervjuades på deras egna kontor kändes 

själva intervjusituationen väldigt trygg då det var på deras ”hemmaplan” som intervjun 

skedde. Dock blev man ofta påmind om intervjupersonernas stressiga situation då flera av 

dem fick telefonsamtal under intervjuns gång, vilket möjligtvis också stressade upp 

intervjupersonerna en aning. En åtgärd vi gjorde mot detta var att vi försökte boka mer tid än 

vad som egentligen behövdes åt varje intervju, för att både ge respondenterna och oss 

intervjuare tid till eftertanke. Vi ansåg detta viktigt för att kunna fördjupa svaren, men också 

att det skulle finnas tid att diskutera undersökningen både innan och efter intervjun (Lantz 

1993:110). Vi lade också stor vikt vid att ge ett så bra första intryck som möjligt. Att komma 

väl förberedda, inte bara för själva intervjusituationen, innebar att vi även anpassade vår 

klädsel för att se så seriösa ut som möjligt. Det anser vi gav oss ett bättre och mer seriöst 

intryck som intervjuare. Vid intervjuerna var det en och samma person som hela tiden fick 

agera i rollen som intervjuare. Detta för att vi ville att alla intervjuer skulle ha samma 

förutsättningar i och med att alla agerar olika som människor och i detta fall som intervjuare. 

I och med att vi var minst två medverkande vid intervjuerna kunde vi i större omfattning 

fokusera på att anteckna och registrera signaler och reaktioner från intervjupersonerna, samt 

på själva dynamiken i intervjun. Detta möjliggjordes främst av att vi fick godkännande att 

använda bandspelare (Kvale & Brinkmann 2009:194). 

 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av oss, undersökningens syfte, hur intervjun 

skulle gå till, samt att vi betonade hur vi arbetade kring de etiska perspektiven. Därefter 

inledde vi själva intervjun med att ställa några enkla bakgrundsfrågor av deskriptiv karaktär 

för att helt enkelt ”värma upp” den intervjuade och kunna bygga upp ett förtroende, men 

också för att kunna få information om personen ifråga (May 2001:159). Vi gick därifrån 

vidare genom att beröra våra tre teman. Vi anpassade våra på förhand bestämda frågor och 

de eventuella följdfrågorna efter vad intervjupersonerna berättade. 

4.4 Analysmetod 

Vid analysen av materialet har olika tillvägagångssätt använts. Det huvudsakliga valet av 

analysmetoder var att det skulle vara möjligt att jämföra de olika intervjuerna som låg till 

grund för vårt empiriska material. Varje intervju transkriberades först i sin helhet, men 

eftersom vi använt oss av teman vid intervjuerna sorterade vi därför upp olika delar av 

intervjuerna efter dessa. Det underlättade och möjliggjorde en mer komparativ analys av 

materialet (May 2001:168). Genom att materialet har strukturerats upp i våra olika teman 

har vårt syfte med undersökningen alltid funnits med vid analysarbetet och har således 

motverkat att vi ”tappat tråden” 

 

Vidare inom vad som sagts inom våra olika teman använde vi oss av meningskoncentrering 

för att kunna sammanfatta långa uttalanden till en huvudsaklig innebörd av vad som sagts 

(Kvale & Brinkmann 2009:221). Ur ett hermeneutiskt perspektiv har vi alltså fokuserat på 

det vi uppfattat som innebörden i ett längre uttalande och omformulerat denna till en mer 

koncentrerad form (Kvale & Brinkmann 2009:230). Visserligen kan människor uppfatta 

innebörden i vissa uttalanden olika, men vi har i detta fall utgått ifrån vårt syfte och våra 

teoretiska utgångspunkter. På så sätt blir den hermeneutiska cirkeln återigen aktuell då vi 

kopplat delar av uttalanden och intervjuerna till helheten och teorin, och vice versa. I och 

med att vi spelade in intervjuerna och kunde anteckna olika signaler och reaktioner från de 

intervjuade anser vi att det har gett oss en möjlighet att se en bredare bild av vad som sagts 

och därmed kunna tolka materialet bättre. Vidare gav inspelningarna också möjlighet att 
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flera gånger om lyssna på materialet för att minska osäkerheten kring vad som sagts (Kvale 

& Brinkmann 2009:194–195). 

4.5 Reliabilitet & Validitet 

För att en undersökning skall anses vara användbar använder man begrepp som reliabilitet 

för att beskriva värdet av intervjun och betyder att metoden måste kunna ge pålitliga resultat 

(Lantz 1993:13). Vad som är relevant för denna undersökning är mellanchefers upplevda 

förväntningar vid förändringsarbete i offentlig verksamhet. Respondenternas uppfattning om 

förändringsarbetet kan visserligen förändras efter en tid, men vid själva intervjutillfället bör 

vi som intervjuare ha fångat respondenternas tankar och svar (Lantz 1993:14). På så sätt blir 

våra metoder ytterst viktiga för studiens tillförlitlighet. Genom att under studiens gång vara 

självkritiska och diskutera våra metoder öppet inom gruppen för att kunna eliminera fel 

hoppas vi på så sätt ökat arbetets tillförlitlighet. Vi har även diskuterat den tidigare 

forskningen och teoretiska utgångspunkter om hur de ska ha påverkat vår förståelse av det 

aktuella ämnet. I och med att vi använde bandspelare vid intervjuerna menar vi att det ska ha 

ökat studiens tillförlitlighet. Vi fick därmed möjlighet att i efterhand kunna analysera 

materialet, snarare än att vi skulle ha färgats av intervjusituationens rådande kontext. 

 

Man kan naturligtvis undra om en studie som denna är valid, med vilket menas att resultatet 

ska vara giltigt (Lantz: 1993:13). Vår tanke är att denna studie är valid till den grad att man 

ser till de omständigheter studien genomförts i. Varje organisationsförändring genomförs 

inte på liknande sätt och därför påverkas människor olika beroende på de rådande 

omständigheterna. Detta har vi haft i åtanke under studiens gång då vi hade en intervju inom 

Göteborgs Stad, som visserligen genomgick en liknande organisationsförändring, men hade 

vid studiens genomförande pågått under en längre tid än organisationsförändringen i Borås 

Stad. Fördelen med att ha en intervju från en annan kommun är att resultatet får en mer 

geografisk spridning. En mer geografisk spridning kan i sin tur bidra till en högre giltighet, 

vid jämförelse av svar från olika kommuner. Dock är vi medvetna om att det enbart är en 

intervju som genomförts i en annan kommun vilket inte räcker att gå på för att vara giltigt 

för Göteborgs Stad, även om det ger oss en viss inblick i den rådande situationen i 

Göteborgs Stad. 

4.6 Förförståelse 

Thurén (2007) skriver om att förförståelsen påverkar vårt sätt att uppfatta verkligheten och 

att den ofta är omedveten. Inom hermeneutiken spelar förförståelsen en stor roll då 

forskarens förförståelse, egna värderingar och den aktuella kontexten kan påverka när man 

skall utföra hermeneutiska tolkningar. Vår förförståelse om offentliga organisationer var att 

de var tröga på grund av sin nära relation till politiken och grundade sig mestadels på 

tidigare kurser under vår utbildningsperiod. Vår förförståelse om mellanchefer när vi 

påbörjade denna undersökning var att de var en klämd arbetsgrupp mellan övre och undre 

nivåer inom organisationerna.  Eftersom vår förförståelse var begränsad, menar vi att det 

inte har färgat vår syn på vårt resultat eller påverkat oss något nämnvärt under studiens 

gång.  

 

Thurén (2007) kallar riktig förförståelse för förkunskap och felaktig förförståelse för fördom 

(Thurén 2007:62). Vidare nämner han den hermeneutiska cirkeln som en bra metod för att 

komma fram till en bättre förförståelse och övervinna fördomar. (Thurén 2007:62). Genom 

att använda sig utav den hermeneutiska cirkeln går man hela tiden i ett växelspel mellan del 

och helhet, teori och praktik och förförståelse och erfarenhet. Genom denna kretsgång menar 

Thurén (2007) att en större erfarenhet ger en bättre förförståelse. Förförståelse kan därför 
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utvecklas från fördomar till verklig förförståelse (Thurén 2007:61). Vad vi anser har stärkt 

vår förförståelse var att vi använde oss utav den hermeneutiska cirkeln och ställde hela vårt 

resultat mot enskilda intervjuer och delar av dessa för att bättre kunna förstå vad som sagts. 

På så sätt menar vi att vår förförståelse om mellanchefers roll vid offentliga verksamheter 

som bedriver organisatorisk förändring förstärkts. 

4.7 Etiska perspektiv 

Slutligen har vi också tagit de förväntade etiska hänsynstaganden som bör göras i samband 

med att en undersökning genomförs. Vi bokade våra intervjuer genom att ta en första 

kontakt via telefon. Vid dessa telefonsamtal informerades intervjupersonerna om 

undersökningen enligt det informerade samtycket och gav sitt godkännande att delta i 

undersökningen (Kvale & Brinkmann 2009:87). Med det menas att man informerar om det 

allmänna syftet med undersökningen och hur den är upplagd. Vad som kan betraktas som 

risker och fördelar med deltagandet i undersökningen diskuterades också med 

intervjupersonerna innan intervjuerna, men vi gjorde klart att vi skulle göra allt för att 

bevara deras anonymitet och skydda deras identitet.  

 

Gällandes konfidentialitet strävade vi efter att privat information som skulle kunna medföra 

att deltagarna identifieras inte heller skulle avslöjas (Kvale & Brinkmann 2009:88). Av den 

orsaken har vi inte sorterat respondenterna mer än efter deras, vid intervjutillfället, tjänster, 

kön och ålder. Namnen som används i resultatavsnitten är vidare fiktiva. Eftersom vi fick 

godkännandet att använda bandspelare vid intervjuerna skulle inspelningarna och 

anteckningarna från intervjuerna enbart kunna användas och ses av oss intervjuare, samt att 

de skulle raderas när undersökningen var klar för att respondenterna inte ska känna att vi har 

utnyttjat deras förtroende. 
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5. RESULTAT 

I detta kapitel presenterar vi vårt resultat från intervjuerna. Enbart relevant fakta kring vårt 

syfte med studien presenteras och irrelevant fakta, som dessutom skulle kunna avslöja 

intervjupersonernas identiteter, har utelämnats. I början av resultatet presenteras 

intervjupersonerna och deras förutsättningar som mellanchefer. Sedan presenterar vi vårt 

resultat i tre olika teman. Det första temat ”Organisationsförändring” berör 

mellanchefernas upplevelse och påverkan av organisationsförändringen. Det andra temat 

”Mellanchefers upplevda förväntade roller och egna förväntningar” berör mellanchefernas 

upplevda förväntningar på deras mellanchefsroll. Det tredje och sista temat ”Hantering av 

mellanchefsrollen” berör mellanchefers upplevda problematik och hantering av 

mellanchefsrollen. Slutligen presenteras en sammanfattning av vårt resultat. 

5.1 Sammanfattning av intervjupersonernas villkor 

Organisationsförändringarna i Borås Stad och Göteborgs Stad var på många sätt lika då de 

innebar att kommunerna skulle slå ihop flera stadsdelar och därmed ha ett mindre antal 

stadsdelar inom båda kommunerna. Inom dessa kommuner har vi intervjuat sju personer från 

Borås Stad och en från Göteborgs Stad, vilket legat till grund för det empiriska material som 

presenteras inom detta kapitel. Det skiljer sig i förutsättningar för de olika 

intervjupersonerna vad gäller antalet personal under sig, ansvar och arbetsuppgifter, samt 

vem de står till svars inför. Därför har vi delat upp respondenterna utefter deras yrkesroller; 

rektor, enhetschef och verksamhetschef. Vissa förutsättningar skiljer sig även för 

enhetscheferna, såsom arbetsplats, vilket vi därför också belyst i presentationen av 

intervjupersoner som följer nedan; 

Verksamhetschef:  Karl, 35-45 år, Arbetar inom barnomsorg & skola på 

kommundelskontor i Borås Stad 

 

Enhetschefer: Sofie, 55-65 år, Arbetar mot inom boende inom äldreomsorg 

utanför kommundelskontor i Borås Stad 

Lina, 55-65 år, Arbetar inom hemtjänst inom äldreomsorg 

utanför kommundelskontor i Borås Stad 

Anna, 45-55 år, Arbetar inom hemtjänst inom äldreomsorg 

utanför kommundelskontor i Borås Stad  

Rasmus, 35-45 år, Arbetar inom hemtjänst inom äldreomsorg 

utanför kommundelskontor i Borås Stad  

Sandra, 55-65 år, Arbetar inom individ & familjeomsorg på 

kommundelskontor i Göteborgs Stad 

Elsa, 45-55 år, Arbetar inom hemtjänst inom äldreomsorg på 

kommundelskontor i Borås Stad 

 

Gymnasierektor: Lars, 45-55 år, Arbetar på en kommunal gymnasieskola i Borås 

Stad 

 

Det skall noteras att alla namnen är fiktiva. 

5.2 Organisationsförändring 

Resultatet påvisade en ambivalens bland respondenterna då organisationsförändringen kom 

på tal. Alla respondenter hade en i stort sett positiv uppfattning om 
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organisationsförändringarna, de upplevde sig motiverade att delta i arbetet med att förbättra 

organisationen inom sina respektive kommuner. Samtidigt hindrade detta inte att de också 

upplevde att det fanns negativa effekter av en sådan organisationsförändring. De negativa 

effekterna rörde främst en osäkerhet inför framtida arbetsuppgifter och belastning. I detta 

avsnitt redovisar vi respondenternas upplevelser av organisationen och den förändring de 

stod inför. 

 

5.2.1 Positiva synsätt, men negativa effekter av organisationsförändringen 

Respondenterna beskrev hur förändringsarbetet i deras verksamheter redan var i full gång. 

Alla respondenter var överlag positiva till förändringarna med motiveringen att 

organisationen blir bättre. Rasmus uttryckte det bland annat på följande sätt; 

 

Jag ser det mer positivt för att det blir mer enhetligt över hela Borås Stad. Som det 

är nu är det en väldigt, väldigt stor skillnad mellan de olika kommundelarna. 

 

Karl fortsatte på samma spår och var positiv till organisationsförändringarna; 

 

Dom är väldigt välkomna. Jag stödjer och tycker om det som håller på att hända. 

Vi kommer att få en organisation som är betydligt mer samspelt och kommunens 

invånare kommer att uppleva en större likvärdighet. 

 

Uppfattningen och synsättet på organisationsförändringen var således positiv och alla 

respondenter framhävde att den nya organisationen skulle bli mer jämlik med möjlighet till 

bättre samarbete inom kommunen. Mycket handlade om invånarnas bästa och det skulle inte 

skilja lika mycket i bedömnings- och arbetsfrågor i den nya organisationen som det gjorde i 

den gamla organisationen. Lars kunde inte svara på den kommunala 

organisationsförändringen utan talade istället om förändringen i gymnasieskolan, vilken inte 

påverkade dem så mycket mer än att ett gymnasieprogram flyttades till en annan 

gymnasieskola i staden. 

 

Organisationsförändringen innebar emellertid för vissa av respondenterna att de skulle få en 

annan tjänst inom organisationen, med nya över- och underordnade, nya kollegor och en ny 

arbetsplats som följd. För dessa respondenter var organisationsförändringen förknippad med 

att det uppkom en osäkerhet kring placerings- och arbetsfrågor. Dessa frågor uppkom främst 

hos de respondenter som arbetade på kommundelskontoren och de menade att det inte bara 

gällde dem själva utan att det var något de hade märkt att deras medarbetare också kände. 

Frågor som ”vart ska vi jobba?” och ”vad ska vi göra?” ansågs fortfarande vara obesvarade. 

Det kan dels vara på grund av den hastiga organisationsförändringen som Borås Stad gjort, 

men även den som Göteborgs Stad gjort. Sandra upplevde effekten av 

organisationsförändringen, trots att hon var positiv till den, som en osäkerhetskänsla inför 

framtiden; 

 

Det vet vi inte, det vet jag inte idag. Jag vet inte vad jag har för jobb här sen alltså. 

Det är väldigt konstigt, det har jag aldrig varit med om. 

 

Den negativa effektens omfattning av organisationsförändringen skiljde sig mellan 

respondenterna. De respondenter som arbetade på kommundelskontoren kände en större 

effekt av organisationsförändringen än de som jobbade ”på plats”, utanför 
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kommundelskontoren, exempelvis äldreboenden. Påverkan av organisationsförändringarna 

var främst en osäkerhet kring vart de skulle arbeta och vad de skulle göra. Flera av 

respondenterna märkte en liknande osäkerhet på andra håll i organisationen, både bland 

kollegor, över- och underordnade.  

 

Ytterligare en effekt av organisationsförändringen som framhölls var den utökade 

arbetsbelastningen på flera av respondenterna, men flertalet av dem menade också att de fick 

lära sig att göra prioriteringar av arbetsuppgifter. De var väldigt måna om sina 40-timmars 

arbetsveckor. Respondenterna försökte hålla dessa så långt det gick, även om det inte alltid 

var möjligt enligt flera respondenter, och Rasmus uttryckte sig; 

 

… Jag försöker jobba efter min agenda om man säger så, mer kan man inte göra. 

Jag försöker att inte jobba över för mycket heller. En del av enhetscheferna kan 

jobba hur många timmar som helst och det håller ju inte i längden, man måste 

hålla igen det lite grann … klart det håller ju inte alltid, men man får ändå försöka. 

Jag menar, papprena springer inte iväg bara för att jag går hem. 

 

Av citatet framgår att respondenten inte bara ser det som rimligt att prioritera utan också 

som sunt förnuft att organisera sitt arbete så att man som mellanchef orkar med sina 

uppgifter. Rasmus hävdar i citatet att en del enhetschefer kan jobba hur mycket som helst, 

och att de då får prioritera sina arbetsuppgifter för att kunna klara av sitt yrke i längden. 

5.3 Mellanchefers upplevda förväntade roller och egna förväntningar 

I våra intervjuer framkom det olika synsätt på mellanchefers relationer i arbetet och olika 

förväntningar som ställs på dem. Det framkom också förväntningar från mellanchefer på 

sina medarbetare. Respondenterna menade att en bra relation till överordnade 

kännetecknades av en bra kommunikation och stöd från överordnad. Relationen till 

underordnade kännetecknades, av respondenterna, istället av en förståelse för mellanchefens 

yrke och arbetsuppgifter från underordnade. Vidare framhävde respondenterna relationen till 

kollegor och andra chefer med liknande arbetsuppgifter som viktig då de kunde visa stöd 

och förståelse för mellancheferna. Resultatet påvisar att förväntningar från överordnade, 

såsom budget, och från underordnade, att täcka upp deras behov, kunde bli motstridiga. I 

detta avsnitt redovisas således synen och känslorna kring relationerna och förväntningarna 

från respondenterna. 

 

5.3.1 Relationer till över- och underordnade, vikten av kommunikation och 

förståelse 

Relationerna som respondenterna etablerat till medarbetare på olika nivåer skiljde sig åt 

mellan respondenterna. Alla respondenter svarar att de hade en i mångt och mycket relativt 

bra relation till sina underordnade. En del respondenter lyckades dock etablera en bra 

relation både uppåt och neråt. Det var en väldigt splittrad syn på relationen till överordnade. 

I de fallen mellancheferna hade en, enligt respondenterna, regelbunden kontakt via 

exempelvis mejl, telefon eller direkt med sina överordnade, värderades också denna relation 

som positiv. Rasmus framställde sin relation till överordnad på följande vis; 

 

Fungerar bra, vi har haft ett gott samarbete . . . Vi har haft mejlkonversationer och 

så, men det har varit mycket ensamarbete … mycket problemlösning. 
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Lina uttryckte sig också om sin relation till överordnad; 

 

Den är bra, den är jättebra faktiskt . . . Jag har fullt stöd . . . Vi träffas en gång i 

månaden så då samlas väl vissa frågor och dom tar vi upp då. 

 

För att ha en bra relation till överordnade visade det sig bland respondenternas svar att de 

som mellanchefer, oavsett position, behöver ett visst handlingsutrymme, det vill säga att 

man som mellanchefen får friheten att agera relativt fritt i sin yrkesroll. Ett bra samarbete 

med överordnad, men lite distans till överordnad och friare handlingsutrymme var också 

önskat av mellancheferna. En bra kommunikation satte, enligt respondenterna, grunden för 

detta. Respondenter med en bra kommunikation till sin överordnad kände också stöd och 

förtroende och var allmänt nöjda med sin situation, oavsett relation till underordnade. Detta 

märktes hos vissa av enhetscheferna, oavsett om de jobbade på kommundelskontor eller 

inte. 

 

De som hade sämre relationer till sina överordnade hävdade att det handlade om brist på 

kommunikation och förståelse för vad som sker i respondentens dagliga arbete. Svårigheten 

tycktes då vara att en för distanserad chef inte förstod mellanchefers yrke och vad de gjorde. 

Sofie uttryckte sig om sin överordnad som; 

 

Jättebra på att fatta beslut och genomföra förändringar … Har väldigt svårt att 

kommunicera helt enkelt med sina underordnade … ser inte saker och ting … vet 

inte riktigt vad vi gör. 

 

Respondenten hävdar i citatet ovan att hennes överordnad inte hade någon kunskap om 

hennes dagliga arbete. Den bristande kommunikationen gör att hennes överordnade inte ser 

vad hon som mellanchef gör och förstår därför inte hennes arbete som mellanchef. Samtliga 

respondenter svarade dock att deras relation till underordnade överlag fungerade bra, men att 

relationen kunde variera bland de olika underordnade man hade. Det handlade då främst om 

att en del underordnade inte alltid visade förståelse för de beslut som tagits och genomförts i 

organisationen. Det kan vara brist på förståelse för att beslutet faktiskt kommit uppifrån i 

organisationen. Ett väldigt talande exempel var Anna som sade att ”jag är mellanchef, jag 

utför order”. 

 

Anna syftar på att mellanchefer är lite som marionettdockor som skall utföra de order som 

kommer uppifrån i organisationen. Vissa av de underordnade har förståelse för sådana 

beslut, andra har mindre förståelse. Samtliga respondenter talade om att de inte alltid kan 

vara alla tillfreds, utan måste ta obekväma beslut ibland som Rasmus nämner; 

 

Det är inte alltid man tar bekväma beslut för den enskilde, utan det ska ju gynna 

organisationen som helhet. Och det är klart då, så är det alltid någon som kanske 

är drabbad. 

 

Bland respondenternas svar visade det sig alltså att de oftare hade en bra relation till 

underordnade, än vad de hade till överordnade. Dock visade det sig, oavsett vilken position 

de hade som mellanchef, att inte alla underordnade var helt nöjda med besluten som 

mellancheferna var tvungna att genomföra, på grund av bristande förståelse. 
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5.3.2 Relationer till kollegor & vikten av deras stöd 

Gällandes relation till kollegor hävdade en större majoritet, rättare sagt sex av åtta 

respondenter, att de hade en bra relation till kollegor. De övriga två fallen kan förklaras av 

att de inte hade några kollegor i sitt dagliga arbete då de var ensamma enhetschefer ”på 

plats” utanför kommundelskontoret. En av dessa hade dock kontakt med andra chefer inom 

Borås Stad med ganska snarlika arbetsorienterade ”problem” gällandes bland annat personal. 

Samtliga av respondenterna med en bra relation till kollegor, inklusive enhetschefen som 

hade kontakt med andra chefer, svarade att kollegorna och andra chefer är ett viktigt stöd då 

de vet vad mellanchefen går igenom. Sandra förklarar det som; 

 

Dom känner jag ju väl och det känns tryggt att dem finns där. Dom kan jag 

kontakta när det är jättekniviga frågor … Vi vet precis vad det handlar om och det 

kan vara svårt att beskriva för den som inte är i denna verksamhet då. 

 

Kollegor och chefer med liknande arbete visar sig vara ett stöd för att ta sig igenom, 

exempelvis, svåra beslut. I Annas fall där kommunikationen och relationen till överordnad 

inte var bra visade sig kollegor vara ett stort stöd för att ta sig igenom sina arbetsuppgifter. 

Anna nämnde det som ”om det är något då pratar jag med mina kollegor”. 

 

Stödet mellancheferna kände då de diskuterade problem i arbetslivet med kollegor och andra 

chefer som visste vad mellancheferna gick igenom ingav en trygghetskänsla hos 

respondenterna. Denna trygghet baserades på att kollegorna, med sitt samarbete och sin 

kunskap om mellanchefsyrket, visste vad respondenterna gick igenom och kunde därför visa 

en förståelse för mellanchefernas arbetssituation.  

 

5.3.3 Mellanchefers upplevda förväntningar på deras chefs- och ledarskap 

Förväntningarna på mellancheferna och mellanchefernas egna förväntningar framställdes på 

väldigt likartade vis, oavsett vilken respondent som svarade. Här redovisar vi således de 

olika förväntningar som finns på och från respondenterna. 

 

Alla respondenter, förutom Lars som jobbade som gymnasierektor, hävdade att den 

huvudsakliga förväntningen på dem från överordnade var att de skulle hålla sig inom sin 

budget. Budgetansvaret var högsta prioritering och skulle hållas så långt som möjligt. 

Övriga förväntningar på respondenterna från överordnade var att de skulle hålla igång 

verksamheten och sköta sina övriga arbetsuppgifter som att exempelvis ansvara för 

personalen. För de flesta innebar pågående organisationsförändringen utökade 

arbetsuppgifter. Mellancheferna skulle sköta den delen tillsammans med sina vanliga 

arbetsuppgifter, vilket ledde till en prioritering av vad som var viktigast att klara av för 

stunden. Rasmus nämner det som att ”man löser det akuta, sen that’s it”. 

 

Från underordnade var förväntningarna att tillgodose personalens behov och se till att det 

finns tillräckligt med tillgänglig personal, vilket det hos vissa respondenter inte funnits. 

Handledning och att kunna känna till de underordnades arbete nämns också bland 

respondenterna som förväntningar nerifrån. Flera respondenter menar att underordnade vill 

så mycket men att det inte alltid går att tillgodose alla krav utefter de förutsättningar 

mellanchefer har. Detta problem nämns bland flera respondenter och Elsa uttrycker sig om 

underordnade som att ”dem vill att man ska göra allt, men det går ju inte”. 

Sammanfattningsvis liknade flera av respondenterna de förväntningar som finns på 
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mellanchefsrollen som en hamburgare, där mellancheferna var köttet mellan bröden. På så 

sätt menar de att de finns press både uppifrån och ner, som Lina liknade det; 

 

Som chef sitter du ju som hamburgare mellan dom över och dom under. Och det är 

ju alltid så i mellanchefsledet, hamburgarmodellen. Och man ska vara som en 

bläckfisk med tio armar helst, både uppåt och neråt. Men det är en roll som jag har 

accepterat eftersom jag är mellanchef. Jag har accepterat min ställning … jag trivs 

i mitt jobb och jag trivs att ha många bollar och jag trivs att vara bläckfisk. … Det 

måste man göra, annars så orkar man inte. 

 

I såväl studien överlag som i citat ovan framgår att mellancheferna måste acceptera att 

förväntningar från över- och underordnade ingår mellanchefsrollen. Accepteras inte 

mellanchefsrollen med press från över- och underordnade försvårar det mellanchefens yrke 

och kan göra att de inte orkar mer. 

 

5.3.4 Mellanchefers förväntningar, kommunikation & förståelse 

Respondenterna hade inte bara förväntningar på sig, de hade även egna förväntningar på 

sina över- och underordnade. Respondenternas förväntningar på överordnade var att de 

skulle samarbeta med dem, ha en bra dialog, kunna fungera som ett bollplank med idéer, att 

de naturligtvis ska sköta sitt jobb och att de skall inbringa förtroende. De förväntningar som 

mest märktes från respondenterna gentemot överordnade var att de skulle finnas där som ett 

stöd. Svaren från respondenterna varierade en aning men stödet var viktigt, som Anna 

uttrycker sig, ”mina förväntningar, det är ju att vi ska hjälpa och stötta varandra”. 

 

Förväntningarna gentemot underordnade var klara från alla respondenterna. De skulle 

naturligtvis sköta sitt arbete och sin del av organisationen för att få den att fungera. Det 

gällde dock både över- och underordnade. Mer specifika förväntningar gentemot 

underordnade var att de skulle stå bakom respondenterna vid genomförandet av beslut och 

förändringar och inte motarbeta dessa, vilket Lina ger sin syn på; 

 

De underordnade ska ju göra ett bra jobb … de ska vara lojala, väldigt viktigt att 

dem är lojala och så ska dem vara ärliga, det är också viktigt. Och det är samma 

när det gäller överordnade. 

 

Respondenternas egna förväntningar på över- och underordnade skiljer sig på vissa punkter, 

men visar också en del likheter. De förväntar sig ett stöd i form av kommunikation och 

förståelse, och lojalitet, både från över- och underordnade även om det uttrycks i olika 

termer. 

5.4 Hantering av mellanchefsrollen 

Respondenternas utsagor om mellanchefsrollen syftade till att det innebar en viss 

problematik inom den offentliga organisationen. Problematiken kunde finnas i en trög 

offentlig organisation, svårigheter att hålla budgeten och en olik syn att se på behov. 

Komplikationer i relationerna till över- och underordnade nämns också som en problematik i 

mellanchefsrollen av respondenterna. I detta avsnitt redovisar vi därför våra resultat kring 

problematiken och hanteringen av problematiken kring relationer och förväntningar. 
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5.4.1 Problematik och dilemman inom offentlig sektor och rollförväntningar 

Att arbeta som mellanchef inom offentlig sektor visar sig bland respondenterna vara 

problematiskt vid hantering av relationer och förväntningar.  Det visar sig inte alltid vara 

enkelt att infria de förväntningar som ställs på mellanchefer och att samtidigt kunna hantera 

de olika relationer som yrket medför. Flera respondenter påpekade att det inom den 

offentliga sektorn är svårt att täcka in behovet underifrån utifrån det handlingsutrymme de 

tilldelats ovanifrån. En trög organisation är en orsak som nämns av flera respondenter, till att 

beslutsfattandet är en lång och tidskrävande process. Bland annat Rasmus uttryckte sig på 

följande vis; 

 

Borås Stad är ju en elefant på lerfötter. Jag menar det är ju en ganska stor och 

tung byråkrati, det kan ju ta tid ibland mellan dem olika verksamheterna … Mycket 

sådana här extrajobb som tar tid hela tiden. 

 

Ett annat problem som framkom var svårigheterna med att få budgeten att hålla. Ofta var det 

så att budgeten inte höll och då fick mellancheferna ta tuffa beslut med bland annat 

nedskärningar eller förklaringar uppåt om varför och vad som har kostat pengar som följd. 

Således blev det svårt att uppfylla målen med de behov som finns och de medel 

mellancheferna hade till sitt förfogande. Elsa uttryckte sig att; 

 

Det som försvårar är väl att man kan ha olika syn på behoven … eftersom det alltid 

är för lite pengar på något vis eller vad det nu är. 

 

Vidare framkom det att relationen till vissa underordnade kunde bli problematisk då de inte 

visade förståelse för de beslut som togs. En del av intervjupersonernas underordnade såg 

helt enkelt inte längre än till mellanchefen, även om det inte var så att mellanchefen stod 

bakom besluten. Som mellanchefer var de tvungna att ta följa de beslut och direktiv som 

kom ovanifrån trots reaktionerna underifrån. Elsa utvecklar problematiken kring 

mellanchefsrollen som; 

 

Mellanchefer är en svår roll, det är det, det är en svår roll. Du måste alltid ha 

hänsyn uppåt, du har beslut och uppdrag som du måste genomföra. Och det är inte 

alltid det är så roligt när du ska säga det här. Men det måste man göra ändå när 

man är chef … man vill ju att det ska bli bra för personalen, man vill ju att det ska 

bli bra. Även om det kan kännas tufft och tungt ibland då man drar in personal, 

omorganisationer . För man vet ju att vissa gillar ju inte förändringar, det tar 

mycket längre tid ibland och vissa bara ”oh ja, vad kul” och vissa bara ”nej”. Och 

vissa kan ju nästan motarbeta en också och negativ stämning och det var ju inte så 

kul va, heller. Men det ingår ju i chefsrollen. 

 

Respondenternas svar ovan kan förstås som att de upplever det som svårt att infria 

förväntningar från både över- och underordnade. Problem kan uppstå i relationen med 

underordnade då det inte finns en förståelse kring vem som faktiskt tagit de beslut som 

genomförts i organisationen. Relationen till, och förväntningar från, underordnade kan också 

kompliceras då det tar lång tid för genomföra beslut ovanifrån och på så sätt tar det längre 

tid att tillgodose de behov som finns. Förväntningar från överordnade kan också kompliceras 

av att mellanchefer har en budget de skall följa, vilken inte alltid håller. Mellanchefer och 

överordnade kan ha olika syn på vad som behöver göras och på så sätt kan det försvåra 
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relationen till överordnade och uppfyllelsen av de förväntningar som ställs på 

mellancheferna. 

 

5.4.2 Hantering av problematik och dilemman kring mellanchefsrollen 

De dilemman som tillkommer i relationer och förväntningar i mellanchefsrollen hanteras 

olika beroende på flera faktorer. Dels av vilka förutsättningar mellancheferna har att agera i 

sin mellanchefsroll och dels av vilken sort dilemmat är. Det beror också på vilken nivå inom 

organisationen som dilemmat finns, om det är i relationen eller förväntningarna från 

överordnad eller underordnad. Naturligtvis så hanterar också människor relationer, 

förväntningar och dilemman som uppstår på olika sätt vilket också är en faktor. Ingen av 

respondenterna hävdade att de hade en särskild strategi för att hantera relationer och 

förväntningar. Samtliga respondenter kunde dock konstatera att kommunikation var av 

största vikt för detta. Den gemensamma faktorn för alla respondenterna var att de hanterade 

sina relationer och förväntningar efter hur situationen såg ut, de menade att det var viktigt att 

kunna anpassa sig efter situationen. Att kommunikationen var viktig var det inget tvivel om 

bland respondenterna, och det visade sig att man anpassade sitt sätt att kommunicera även 

beroende på om det var över- eller underordnade de kommunicerade med. Sofie nämner det 

som att; 

 

Kommunikationen är väldigt viktig … man pratar på bönders språk … när jag 

pratar med underordnad så är jag ju säkert annorlunda än när jag med pratar 

med, ja det är klart jag är … och det är väldigt bra det, att man anpassar sig efter 

den situation man befinner sig i. 

 

Lars nämnde också svårigheten med personkemi med vissa och att de därför får agera mer 

professionellt och yrkesmässigt; 

 

Det som är svårt är ju när man känner att här stämmer inte personkemin riktigt, då 

gäller det att kunna ha ett professionellt förhållande till den personen. 

 

Vad som märktes under intervjuerna var att förväntningar och relationer till överordnade 

hade en koppling till respondenternas chefskap. Det var mycket formella och 

resultatbaserade förväntningar som ställdes på respondenterna och relationen visade sig 

oftast vara yrkesmässig. Mycket handlade om att följa budgeten och kunna visa resultat 

uppåt. Flera av respondenterna kände dock att det blev för höga förväntningar på dem som 

inte alltid gick att tillgodose, som Anna uttrycker sig; 

 

Jag får ju prioritera, och då får dom ju slå mig på fingrarna, men jag prioriterar 

det som är viktigast för stunden. 

 

Det visar sig därför att alla kraven inte är förenliga vad respondenterna hinner med och att 

de då väljer de uppgifter som känns viktigast för situationen. Samtidigt visade det sig också 

att vissa förväntningar och beslut ovanifrån inte enkelt kan implementeras till de 

underordnade, varpå respondenterna fick anpassa sin ledarstil efter situationen, som Rasmus 

nämner; 

 

Det är inte alltid man tar bekväma beslut för den enskilde, utan det ska ju gynna 

organisationen som helhet … jag försöker ha en sådan ledarstil som man försöker 
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få med sig folk på ett annat sätt, jag tror inte man bara pekar med hela handen 

jämt … man får köra en mjukare stil emellanåt, sen klart kan inte vara Hawaii 

varje dag liksom, ibland får man peka. 

 

En situationsanpassad ledarstil användes av respondenterna för att styra deras underordnade 

hålla igång deras enheter och verksamheter, särskilt då vissa beslut kan vara obekväma för 

underordnade. Rasmus menade i hans fall att han skiftade mellan en mjukare och en mer 

direkt stil, att peka med hela handen, för att kunna styra sin personal. Ytterligare en aspekt 

som dök upp bland flertalet respondenter var stödet de fick vid förändringsarbete och 

genomförandet av svåra beslut. Stödet från överordnade och kollegor uppskattades och 

värderades högt bland flera av respondenterna. En del av respondenterna hade kontakt med 

kollegor inom organisationen, med vilka de diskuterade beslut och det dagliga arbetet, vilket 

var av betydande karaktär. Detta gällde även de som hade en bra relation med sin 

överordnad, där de kände att dem hade förtroende hos denne. Det visade sig också vara av 

stor vikt att kunna diskutera sitt arbete med personer utanför den egna primära 

organisationen, med liknande tjänster. Att diskutera med andra människor som vet vad de 

går igenom är viktigt, vilket Rasmus menar; 

 

Som dom som håller på med väghållning till exempel, och jag som håller på med 

vård. Det är ganska snarlika problem när vi väl pratar med varandra just om 

personalfrågorna då, det är ganska intressant … det är viktigt 

 

I de fall mellancheferna inte upplevde ett stöd från överordnade menade respondenterna att 

överordnade inte riktigt såg och förstod vad de gjorde varje dag. Men även dessa önskade 

sig ett slags stöd från överordnade, som Sofie uttrycker sig; 

 

Ha någon när man får en idé som man har att bolla med, tänker man rätt och 

tänker man fel, får man lov att pröva detta till exempel 

 

Organisationsförändringen innebar för de flesta att de skulle få fler kollegor att arbeta med, 

vilket också uppfattades som positivt. Större delen av respondenterna menade att man då 

skulle kunna arbeta mer likvärdigt inom kommunen, både Borås Stad och Göteborgs Stad, 

vilket också skulle innebära ett större och bättre samarbete med andra. 

5.5 Sammanfattat resultat 

Sammanfattningsvis visar det sig att respondenterna var positiva till den nya organisationen 

då det enligt dem skulle förbättra möjligheterna till samarbete inom kommunen och göra 

arbetet mer enhetligt. De ansåg att det var för invånarnas bästa och att det inte skulle skilja i 

bedömning och arbete mellan kommundelarna. I vissa fall upplevdes emellertid effekterna 

av organisationsförändringen som negativa. Främst bland de respondenter som arbetade på 

kommundelskontor framhölls det att det fanns en osäkerhet inför framtiden förknippad med 

organisationsförändringen. De visste inte riktigt vad de skulle arbeta med och vart de skulle 

arbeta i sådana fall. Denna osäkerhet märkte även respondenterna bland deras medarbetare 

inom organisationen. En högre arbetsbelastning visade sig också vara en effekt av 

organisationsförändringen. Flera av respondenterna berättade om att de hade fått utökade 

arbetsuppgifter i och med organisationsförändringen, vilket ledde till att dem fick prioritera 

de viktigaste arbetsuppgifterna före de mindre viktiga. 
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Respondenterna hade olika syn på deras relation till överordnade. I de fall mellancheferna 

var nöjda med relationen till överordnade visade det sig att de hade en, enligt dem, 

fungerande kommunikation och fick på så sätt ett friare handlingsutrymme. Dessa kände 

även stöd och förtroende från överordnade. Det gjorde dem mer nöjda med sin situation i 

arbetslivet. I de fall mellancheferna inte var nöjda med relationen till överordnade visade sig 

orsaken vara en bristande kommunikation. Relationerna till underordnade visade sig istället 

vara överlag goda bland respondenterna. Det kunde dock uppstå vissa komplikationer i 

relationerna till underordnade då mellancheferna var tvungna att genomföra beslut som inte 

alltid de underordnade var tillfreds med. Komplikationerna uppstod då underordnade inte 

hade förståelse för att det inte var mellancheferna som alltid stod för dessa beslut, utan att 

besluten kom från en högre nivå i hierarkin. Gällandes relationer till kollegor var 

intervjupersonerna i de flesta fall nöjda med dessa. I övriga fall var mellancheferna inte 

missnöjda med sina kollegor, de hade helt enkelt inga kollegor då de var ensamma i 

mellanchefsrollen. Orsaken till att de kände att dem hade en bra relation till sina kollegor var 

att de kände att kollegorna visste vad de gick igenom och att de kunde prata med dem om 

sitt arbete, särskilt i de fall där det inte fanns en bra relation till överordnade. Upplevda 

förväntningarna på intervjupersonerna från överordnade var, hos respondenter med 

budgetansvar, att de skulle hålla sin budget.  

 

Andra upplevda förväntningar var att de skulle sköta verksamheten och sina arbetsuppgifter. 

Återigen kunde ökade arbetsuppgifter, på grund av organisationsförändringen, bli ett 

dilemma, vilket som tidigare nämnt ledde till prioritering av arbetsuppgifter. De upplevda 

förväntningarna från underordnade handlade mestadels om att täcka upp deras behov, känna 

till deras arbete och handleda dem. Detta gick inte alltid att tillgodose och med kraven från 

överordnade liknade en del respondenter situationen som köttet i en hamburgare, med press 

ovan- och underifrån. Respondenternas egna förväntningar på överordnade var att de skulle 

finnas som ett stöd och lyssna på vad de hade att komma med. Förväntningarna på 

underordnade var att de skulle sköta sitt arbete och bidra med sitt till organisationen som 

helhet, vilket också gällde överordnade. 

 

Att hantera relationer och förväntningar som mellanchef upplevdes bland respondenterna 

som problematiskt. I den offentliga sektorn menade respondenterna att det var svårt att täcka 

upp behovet underifrån med de krav och handlingsutrymme mellancheferna fått från högre 

nivå. Mycket handlade om att beslutsfattandet inom den offentliga organisationen kunde ta 

lång tid, organisationen kunde vara trög. Den långa processen för beslutsfattning kunde göra 

att det tog lång tid och därmed problematisera förväntningarna att uppfylla behoven 

underifrån i organisationen. Att få budgeten att hålla var också ett problem som kunde leda 

till tuffa beslut, med bland annat nedskärningar i organisationen och förklaringar uppåt som 

följd för respondenterna. Mellancheferna menar att det är svårt att uppfylla målen som sätts 

upp med det behov som finns, och med de medel dem har till sitt förfogande. Det påvisar att 

mellancheferna inte ansåg att budgetkraven var realistiska för att uppfylla behoven som 

fanns i verksamheten. Att underordnade ibland inte visade förståelse för besluten som togs 

kunde ytterligare problematisera rollen som mellanchef. Den olika synen på behov mellan 

respondenterna och överordnade kunde i sin tur komplicera relationen dem emellan och 

uppfyllelsen av förväntningarna som ställts. Det framgår därför av resultatet att kravet på att 

mellancheferna ska hålla budgeten inte ofta var förenlig med det behov som fanns och 

följden kunde vara att underordnade inte accepterade eller förstod de beslut som togs, trots 

att mellancheferna inte var involverade i besluten. 
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Respondenterna menade att de anpassade sitt sätt att kommunicera utefter situation. En 

anpassning av kommunikationen beroende på vem det var de kommunicerade med, 

framkom som ett sätt att hantera olika situationer. Det visade sig också att relationerna till 

och förväntningarna från överordnade oftast var professionella och arbetsrelaterade. Utöver 

kommunikation var en prioritering av arbetsuppgifter ett sätt att hantera de olika 

förväntningar som ställdes, även om det innebar en viss kritik. Att implementera beslut 

ovanifrån i verksamheten gick inte alltid bra och då menade respondenterna att de fick 

anpassa sin ledarstil. Respondenterna menade att de ibland fick vara hårdare och styra 

underordnade mer, och ibland mindre. Ytterligare ett sätt att hantera de förväntade rollerna 

var att mellancheferna sökte stöd hos kollegor inom den offentliga organisationen, samt i 

viss mån även överordnade. Andra personer med liknande arbetsuppgifter utanför 

organisationen kunde också utgöra ett stöd för mellancheferna. De respondenter som inte 

hade stöd av överordnade önskade sig detta som exempelvis ett ”bollplank” att bolla idéer 

med. Stödet var därför av betydelse för att kunna hantera förväntningarna som ställdes på 

respondenterna. Det visade sig också där de flesta respondenter var positiva till att få fler 

kollegor att samarbeta med i och med organisationsförändringen. 
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6. ANALYS 

I detta kapitel återkopplar vi vårt resultat till den tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkter vi presenterat. I analysen har vi i första hand utgått ifrån våra teman, som 

bygger på vår frågeställning och vårt syfte om att öka förståelsen om hur mellanchefer inom 

offentlig verksamhet i förändring, upplever de förväntade rollerna som finns från olika håll i 

organisationen och vilka strategier som används för att hantera dessa. Så som resultatet var 

presenterat i olika teman, har vi även kopplat olika teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning till dessa teman, vilket därför innebär att vi analyserar resultatet med teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning utifrån våra teman. 

6.1 Organisationsförändring 

Under intervjuerna framkom det av respondenterna att de ställde sig positiva till 

organisationsförändringen och den nya organisationen. De menade att de skulle arbeta mer 

enhetligt och förbättra samarbetet inom kommunen. Genom att se till det övergripande målet 

med organisationsförändringen ställde de sig positiva till den. Känslan av samverkan och 

samarbete gav positiva vibbar. Dock framkom det under intervjuerna att mellancheferna i 

vissa fall upplevde negativa personliga effekter av organisationsförändringen. En känsla av 

osäkerhet inför framtiden kunde avläsas och en del intervjupersoner visste inte vad de skulle 

arbeta med och vart de skulle arbeta efter organisationsförändringen. Respondenternas 

generella uppfattning av organisationsförändringen var positiv. Deras egna upplevelser och 

påverkan av organisationsförändringen skiljde sig dock och visade sig vara osäkra.  

 

Det kan tyckas motsägelsefullt att mellancheferna ställde sig positiva till 

organisationsförändringen, trots att de egentligen var osäkra på hur de som arbetande 

individer inom organisationen påverkades av förändringen. Motsägelsefullheten kan ha sin 

förklaring i fallgroparna Kronvall & Sköldborg (1987) förknippar med offentliga 

verksamheter. Fallgroparna var, som tidigare nämnt i arbetet, att människor agerar olika 

utefter sin egen verklighetsbild, att många inte ser likheterna mellan de mål och medel som 

sätts upp, samt att förändringsmålen inte kommuniceras effektivt inom organisationen. I och 

med osäkerheten som finns inför framtiden bland vissa respondenter, kan det därför antas att 

deras verklighetsuppfattning skiljer sig betänkligt från högre beslutsfattande nivåer av 

organisationen. Dessa respondenter kan se andra konsekvenser och hotbilder av 

organisationsförändringen, än vad högre nivåer ser (Kronvall & Sköldborg 1987:63). 

Visserligen var mellancheferna positiva till målet med organisationsförändringen, men 

osäkerheten inför framtiden tyder på att de inte ser på mål och medel på samma vis som de 

som arbetar på beslutsfattande nivåerna ovanför dem. Detta kan därför leda till en känsla av 

utanförskap, särskilt när de egna kunskaperna och idéerna inte tas tillvara (Kronvall & 

Sköldborg 1987:65) En del av intervjupersonerna hävdade att de var missnöjda med sin 

relation till överordnad på grund av en bristande kommunikation, vilket också ledde till en 

känsla av brist på stöd och förtroende. Den bristande kommunikationen kan vara en del av 

förklaringen till den motsägelsefulla upplevelsen av organisationsförändringen. En bristande 

kommunikation är liktydigt med bristande information som gör att mellancheferna inte 

riktigt förstår vad som skall ske och hur det skall ske, vilket därför har lett till känslan av 

osäkerhet och brist på stöd (Kronvall & Sköldborg 1987:66). 

 

Osäkerhetskänslan visade sig inte bara hos vissa av respondenterna, utan respondenterna 

framställde att de även hade märkt en liknande osäkerhet på andra håll i deras verksamheter. 

I och med att respondenterna sitter på en yrkesroll som kräver att de förmedlar information 

neråt, kan även deras känslor kring organisationsförändringen och deras brist på stöd och 
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information även visa sig på andra håll i organisationen. Känslan av oro och osäkerhet inför 

framtiden var något som respondenterna märkte hos flera av deras medarbetare. 

Mellanchefernas roll som aktör vid organisatorisk förändring bör därför inte underskattas då 

dessa, som Julia Balogun (2003) tidigare påvisat, är informationsbärare och genomför 

strategiska beslut neråt. Särskilt då mellancheferna har rekryteras inifrån den offentliga 

organisationen har de fått ta ett stort steg inom verksamheten (Kronvall, Olsson & 

Sköldborg 1991:40). Viktigt blir därför att kommunerna stödjer dessa i sin ledarroll för att 

kunna få med sig medarbetarna att arbeta mot ett gemensamt mål och genomföra ett 

framgångsrikt förändringsarbete (Kronvall, Olsson & Sköldborg, 1991:42). Bristen på stöd 

hos mellancheferna har därför kunnat påverka hur deras medarbetare känner av 

organisationsförändringen. Julia Baloguns (2003) forskning om mellanchefer visar att en av 

deras primära uppgifter är att tolka information och skicka vidare denna. För att lyckas med 

tolkningsarbetet behöver mellancheferna stöd och tid, vilket en del respondenter menade att 

det brast i. Det kan också förklara den negativa effekt mellanchefer och medarbetarna känt 

av organisationsförändringen. Balogun (2003) visar att bristen på stöd och tid för 

mellancheferna kan leda till att man inte vet vilka uppgifter de skall prioritera. Prioritering 

av arbetsuppgifter var något respondenterna kontinuerligt svarade att de gjorde. En av 

respondenterna hävdade att denne var tvungen att prioritera det som var viktigast för 

stunden, var inte överordnade nöjda fick dem ”slå en på fingrarna”. Respondenternas svar 

visar att mellanchefer prioriterar de arbetsuppgifter som är viktigast för tillfället, men bristen 

på stöd och tid kan göra att de prioriterar fel och då får ta emot kritik från överordnade. 

 

Respondenternas syn på den högre nivån av organisationen beskrivs som en ”tung byråkrati” 

som tar lång tid för beslutsfattning. Mycket inom offentliga verksamheter handlar om den 

politiska styrningen organisationerna måste förhålla sig till. Därför bedrivs, som Bo 

Hagström tidigare påpekat (1990), ett mer omfattande förändringsarbete inom offentliga 

organisationer, vilket ger offentliga chefer mindre möjlighet till långsiktig planering och 

kontinuitet (Hagström, 1990:23). På så sätt får de mindre tid att arbeta med förändringar 

vilket är av vikt för mellanchefer för att kunna prioritera rätt arbetsuppgifter och tolka 

information (Balogun 2003). Att de offentliga verksamheterna skiljer sig från de privata kan 

därför förklara varför vissa respondenter upplevde bristande stöd från överordnade 

(Hagström, 1990:20–23). Oklara målsättningar inom offentliga organisationer kan i sin tur 

också förklara den bristande informationstolkningen för mellanchefer. Det ger i sin tur 

oklarheter kring vilka arbetsuppgifter som är viktigast, samtidigt som de dessutom måste 

förhålla sig till att de är mer öppna för granskning än privata organisationer (Hagström 

1990:23–25). Vissa av respondenterna hävdade att de fick prioritera arbetsuppgifter, som ett 

resultat av höga förväntningar som inte respondenterna inte alltid kunde infria. Det kunde 

leda till att de blev ”slagna på fingrarna” av överordnade, vilket därför kan härledas till 

oklara målsättningar. 

6.2 Förväntningar 

6.2.1 Förväntade relationer 

Det visar sig i resultatet att det är flera olika relationer som medföljer mellanchefsyrket. En 

bra relation till överordnad visade sig bygga på en fungerande kommunikation, med relativt 

fritt handlingsutrymme som mellanchef (Mantere 2008). De mindre bra relationerna till 

överordnad visade sig brista i kommunikation och förståelse för mellanchefers arbete. För 

att genomföra förändringar i organisationer behövs förtroende och kommunikation mellan 

mellanchefen och överordnade, vilket också visar sig förbättra relationen dem emellan 

(Mantere 2008). Relationen till underordnade visade sig däremot vara bra när underordnade 

visade förståelse för mellanchefens yrke och att denne inte alltid stod för de beslut som 

genomfördes i organisationen. Likaså uppstod det komplikationer i relationen till 
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underordnade då det brast i deras förståelse för att mellancheferna upplevde sig vara tvungna 

att genomföra beslut som kom uppifrån i organisationen. Denna känsla av bristande 

förståelse tycktes vara särskilt framträdande i samband med att de som mellanchefer arbetar 

under press med många arbetsuppgifter och prioriteringar av dessa (Larsson 2008:35).  

 

Det är intressant att se hur respondenterna ansåg att relationen till underordnade var bra, 

men ju mer de utvecklade sina svar visade det sig att den inte alltid var så bra som de först 

påstod. Respondenterna talade om att de var marionettdockor, vilka styrdes ovanifrån och 

ibland fick ta obekväma beslut längre ner i organisationen. Detta kan då förklaras av att det 

inte alltid fanns en förståelse för de beslut som togs, vilket även mellancheferna hade som 

förväntning på underordnade att de skulle ha, samt att de skulle vara lojala och stå bakom 

dem. I enlighet med vad Mantere (2008) tidigare sagt kan samspelet med överordnade och 

möjligheten till att påverka beslut också här visa sig vara avgörande för relationen med 

underordnade. Förväntningarna ovanifrån och relationerna neråt samspelade då det var de 

underordnade som påverkades av de beslut som togs ovanifrån. I och med att 

mellancheferna oftast arbetade utefter den budget de tilldelades ovanifrån kunde de inte 

alltid tillgodose de behov som fanns underifrån. På så sätt kunde förväntningarna ovanifrån 

om att bland annat inte spräcka budgeten också påverka den relation mellancheferna hade 

till sina underordnade och deras förväntningar om att tillgodose deras behov. Ett sätt att 

lyckas hantera förväntningarna ovanifrån med relationen och förväntningarna till 

underordnade är som Mantere (2008) påvisar, att mellanchefen får vara med i planeringen, 

och att det finns ett handlingsutrymme för att göra förändringar i resurser.  

 

6.2.2 Motstridiga rollförväntningar 

När det gäller hur respondenterna beskrev förväntningarna från över- och underordnade, 

framstod dessa många gånger som oförenliga med varandra och som något som kunde bidra 

till att de som mellanchefer upplevde rollkonflikter (Thylefors 1991:96).  Bland annat var 

det så att när överordnade förväntade sig att mellancheferna skulle hålla sin budget, 

förväntade sig underordnade att mellancheferna skulle tillgodose deras behov. Överordnades 

förväntningar kunde vara att hålla igång verksamheten och leda sina underordnade, vilka 

också är relaterade till varandra. Vidare ville överordnade att mellancheferna skulle sköta 

sina arbetsuppgifter och sitt personalansvar, samtidigt som underordnade ville att 

mellancheferna skulle känna till deras arbete. Att mellancheferna skulle känna till 

underordnades arbete kan vara en önskan om uppmärksamhet som mellancheferna skall föra 

vidare uppåt i organisationen. Dessa olika förväntningar kan, som Larsson (2008) hävdar, 

vara svåra att förena och kan sätta mellanchefen i kläm, som visserligen en del respondenter 

liknade med hamburgarmodellen (Larsson 2008:35).  

 

Respondenternas egna förväntningar kan samtidigt också bidra till en rollkonflikt om de 

kopplas till de förväntningar som ställs. Gentemot överordnade förväntade mellancheferna 

sig ett stöd och en fungerande kommunikation för att kunna bolla idéer och få hjälp. 

Gentemot underordnade var förväntningarna att de skulle sköta sitt arbete, stå bakom och 

acceptera de beslut mellancheferna skulle genomföra, samt att det skulle finnas en lojalitet 

från över- och underordnade. Infrias inte de egna förväntningarna, samtidigt som de står i 

strid med andra förväntningar som ställs, menar Jönsson & Strannegård (2009) att det kan 

bidra till en ökad känsla av rollkonflikt (Jönsson & Strannegård 2009:24).  
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6.3 Hantering av mellanchefsrollen 

6.3.1 Problematik och dilemman 

Resultatet av intervjuerna visar att det finns flera dilemman kring förväntningarna och 

relationerna som mellanchefsyrket medför. Den tröga organisation som respondenterna 

hävdade att den offentliga verksamheten var, kunde vara bidragande till många av de 

dilemman mellancheferna ställdes inför. Dessa dilemman tog exempelvis uttryck i form av 

att respondenterna beskrev tröga beslutsprocesser och att det tog lång tid att uppfylla behov 

som fanns längre ner i verksamheten. Respondenterna nämnde att det kunde skapa 

komplikationer för relationerna och att uppfylla förväntningarna från underordnade. Den 

tröga organisationen kan samtidigt vara en av orsakerna till att respondenterna hävdade att 

budgeten var prioritet nummer ett. Den långa tiden för beslutsfattningar gör att förändringar 

i budgeten för att täcka upp behovet underifrån blir svåra att genomföra.  

 

I enlighet med forskning av Larsson (2008) går det här även att föreställa sig obekväma 

beslut gentemot underordnade och förklaringar till överordnade kan vara ett resultat av den 

budget mellancheferna hade att förhålla sig till. Den figur vi ritade upp i det sammanfattade 

resultatet bygger på att mellanchefers chefs- och ledarskap skall förenas och bedrivas 

samtidigt. Figuren kan därför visa hur motstridiga rollförväntningar kan rubba balansen 

mellan chefs- och ledarskapet för mellanchefer. Genom det tilldelade chefskapet från 

överordnad får mellancheferna sina resurser och förutsättningar för att bedriva sitt ledarskap 

gentemot underordnade. Å andra sidan påverkar det ledarskap mellancheferna bedriver mot 

sina underordnade det förväntade resultat mellancheferna skall redovisa för sina 

överordnade. På så sätt påverkar de olika rollförväntningarna mellanchefernas 

förutsättningar för att bedriva sitt chefs- och ledarskap. Är rollförväntningarna motstridiga 

gentemot varandra kan det leda till att de, som resultatet påvisar, viktigaste 

arbetsuppgifterna prioriteras och att andra arbetsuppgifter lämnas åt sidan. Dilemmat uppstår 

därför då mellancheferna ska förena krav från olika håll i verksamheten (Larsson, 2008:35).  

 

Mellancheferna hävdade följdriktigt att de fick göra prioriteringar av vad som var viktigast 

för stunden, särskilt då deras tolkning och bedömning av beslut är avgörande för 

verksamheten de ansvarar för vilket Balogun (2003) och Larsson (2008) tidigare skrivit 

(Larsson 2008:34). Bristen på kommunikation från överordnade kunde dock göra 

informationen ovanifrån otillräcklig och kunde bidra till en minskad förståelse och bristande 

respekt från underordnade (Larsson 2008:35). Detta särskilt när underordnade inte ser längre 

än mellanchefen och inte förstår att mellanchefen genomför och delegerar beslut och mål 

ifrån högre nivå, samt har mindre befogenhet att påverka dessa (Larsson 2008:36). Den 

mindre befogenheten att påverka beslut och mål kan i sin tur påverka relationen och 

förväntningarna från överordnade då överordnade inte alltid, som respondenterna hävdade, 

ser det behov längre ner i verksamheterna som mellancheferna gör. Den begränsade 

kontrollen i mellanchefsrollen och begränsade flexibiliteten kan därför skapa obalans i 

arbetslivet för mellanchefer (Parris m.fl. 2008). 

 

6.3.2 Hantering av problematik och dilemman 

Intervjupersonerna påvisade flera olika sätt att hantera den problematik och de dilemman 

som uppstod i deras arbete. Som tidigare nämnt blev prioriteringar av arbetsuppgifter, som 

bland annat kunde vara budget- och personalrelaterade, ett sätt att hantera den ökade 

arbetsbelastningen som organisationsförändringen medfört. Resultatet av att mellanchefer 

tilldelas bredare arbetsuppgifter, är att det försvårar balansgången mellan arbete och fritid 

som Parris m.fl. (2008) forskning visat. Prioriteringar av arbetsuppgifter blev också ett sätt 
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hantera den bristande kommunikationen och stödet från överordnad, det som var viktigast 

för stunden fick prioriteras över andra arbetsuppgifter. Att kunna jobba efter sin agenda och 

inte jobba över för mycket var intervjupersonerna måna om att göra. Dock framkom det 

under intervjuerna att de var tvungna att prioritera det viktigaste för stunden och lämna kvar 

andra arbetsuppgifter för senare tillfällen. Det kan försvåra balansgången mellan arbete och 

fritid då många fortfarande har arbete kvar att göra (Parris m.fl. 2008). Det påminner om 

Blomquist & Rödings (2010) förebildande ledarstil som sätter höga prestationskrav, inte 

bara på medarbetarna, men även den som bedriver ledarstilen. Många kan då känna sig 

överväldigade av kraven som ställts (Blomquist & Röding 2010:200). Det kan därför 

förklara prioriteringen av arbetsuppgifter då kraven som ställts varit för höga och allt inte 

gått att tillmötesgå. 

 

Ett annat sätt att hantera problematik och dilemman kring olika förväntningar och relationer 

inom mellanchefsyrket var att respondenterna anpassade sin kommunikation och sitt 

ledarskap beroende på den rådande situationen. Kommunikationen nämns bland 

respondenterna vid ett flertal tillfällen som en fundamental del av arbetet. Respondenterna 

nämner att de inte kommunicerade på samma sätt med underordnad som de gjorde med 

överordnad. Det nämns bland annat av en intervjuperson att denne talade på ”bönders språk” 

med underordnade, vilket inte gjordes med överordnade. Anpassningen av 

kommunikationen kan vara ett resultat av, som Hagström (1990) påvisat, den roll 

mellanchefen spelar i det rådande sammanhanget, som kan vara olika beroende på olika 

förväntningar och relationer (Hagström 1990:51). Likaså anpassade mellancheferna sin 

ledarstil efter den rådande situationen. De använde sig av ett situationsanpassat ledarskap för 

att kunna implementera beslut i organisationen. Vissa situationer menade respondenterna att 

de fick styra mer och ”peka lite mer med hela handen”, och andra situationer fick de 

använda sig utav en mjukare stil. 

 

Situationsanpassat ledarskap användes således för att kunna styra och leda personalen vid 

genomförande av beslut och för att hålla igång verksamheten. Det kan krävas för att 

effektivt kunna leda sin personal och uppfylla de förväntningar som ställs (Blomquist & 

Röding 2010:201). Bland respondenternas svar tyder på att de, vid behov av att uppnå 

resultat, använde en hårdare stil, likt Blomquist & Rödings (2010) tvingande ledarstil för att 

effektivt uppnå de resultat som krävs, snarare än att fokusera på samspelet inom 

verksamheten (Blomquist & Röding 2010:198–200). Vidare menade även en del 

respondenter att de ibland fick använda sig av en mjukare stil och hålla igång verksamheten, 

vilket påminner om Blomquist & Rödings (2010) samförstående ledarstil, för att öka 

harmonin och samspelet inom organisationen (Blomquist & Röding 2010:200–201). Det 

som dock skulle kunna passa bra vid organisationsförändringar och genomförande av beslut 

är Blomquist & Rödings (2010) auktoritativa ledarstil som kan underlätta införandet av nya 

mål och visioner (Blomquist & Röding 2010:201). Beroende på vilka förväntningar som 

ställs på mellanchefer visar det sig att de använder sig utav olika ledarstilar för att underlätta 

hanteringen av förväntningarna. 

 

Känslan av stöd och förtroende från överordnade, som ett resultat av en fungerande 

kommunikation, visade sig bli ett sätt att hantera sin situation i arbetet. Det stöd 

respondenterna sökte efter hos överordnade var förståelse för mellanchefernas 

arbetsuppgifter och någon att bolla idéer med. Det visar sig även som viktigt i Manteres 

forskning att överordnade ska ta till sig nya idéer för att mellanchefer ska klara av 

rollförväntningar. Det efterfrågade stödet påminner om Blomquist & Rödings (2010) 

demokratiska ledarstil som är en inkluderande ledarstil där mellancheferna är involverade i 
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beslutsfattning och planering (Blomquist & Röding 2010:200). Det framhävs också i 

Manteres (2008) forskning att mellanchefer behöver vara inkluderande i planeringen för att 

klara av rollförväntningar.  

 

Bland intervjupersonerna framkom det att stödet och förtroendet från överordnade gjorde att 

de överlag var nöjda med sin arbetssituation, oavsett relation till underordnade. Manteres 

(2008) forskning visar också att stöd och förtroende från överordnade underlättar 

mellanchefers uppfyllelse av rollförväntningar. Det kan därför bidra till, utöver att kunna 

balansera arbete och fritid, en ökad tillfredställelse i arbetslivet (Parris m.fl. 2008). 

Resultatet påvisar att relationer och kontakter med kollegor och andra chefer med liknande 

arbetsuppgifter är betydelsefulla. Förståelsen för mellanchefens yrkesfrågor och eventuella 

dilemman ansågs vara viktig för att kunna diskutera dessa mellan sig. Det kan därför ses 

som att mellancheferna söker stöd och förståelse för deras arbete hos kollegor och andra 

chefer med liknande arbetsuppgifter för att kompensera, som det i resultatet framkommit, 

bristande stöd och förståelse hos över- och underordnade. Detta tyder dock på Blomquist & 

Rödings (2010) samförstående ledarstil där de skapat en tillit till varandra som kollegor 

(Blomquist & Röding 2010:200–201). 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta avslutande kapitel diskuterar vi det som kommit fram under studiens gång utifrån 

vårt syfte och vår frågeställning, som följs av vår slutsats. En kritisk granskning av vårt 

tillvägagångssätt följer därefter, och avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

Vårt syfte med studien var att öka vår förståelse om hur mellanchefer inom offentlig 

organisation i förändring, upplever och hanterar förväntade roller. Detta var intressant att 

undersöka då mellanchefer har både ett chefs- och ledarskap att bedriva i sin tjänst. Det 

medför olika förväntade roller från över- och underordnade vilket kan bidra till en ökad 

känsla av rollkonflikt, särskilt då de olika förväntningarna är motstridiga mot varandra och 

mellanchefens egna förväntningar (Thylefors 1991:96). Vi ville även öka vår förståelse om 

hur en pågående organisationsförändring inom offentlig verksamhet påverkar mellanchefer. 

Särskilt då tidigare forskning påvisat svårigheterna med att bedriva förändringsarbete inom 

offentlig sektor (Kronvall, Olsson & Sköldborg 1991:68). Studien visar att den generella 

synen och uppfattningen om organisationsförändringen är positiv och anses kunna förbättra 

samarbetet, samt vara för invånarnas bästa. Resultatet visar dock att påverkan av 

organisationsförändringen kan upplevas som negativ för en del av mellancheferna, främst 

för de som arbetar på kommundelskontor (Kronvall & Sköldborg 1987:63). Den negativa 

påverkan visade sig i form av osäkerhet inför framtiden med obesvarade frågor kring vart 

och med vad de skulle jobba efter organisationsförändringen (Kronvall & Sköldborg 

1987:66). En annan konsekvens var att mellancheferna fick utökade arbetsuppgifter i och 

med organisationsförändringen. Dessa utökade arbetsuppgifter ledde till en prioritering av 

vad som var viktigast och därför fick mellancheferna lämna andra arbetsuppgifter efter sig. 

Vår förståelse om hur organisationsförändringar påverkar mellanchefer har således ökat då 

vi nu förstår att även om mellanchefers allmänna uppfattning om en organisationsförändring 

är positiv sett till det övergripande målet med förändringen, så kan den påverka dem negativt 

i form av osäkerhet inför framtiden och en högre arbetsbelastning. 

 

Studien visar att de förväntade roller och relationer en mellanchef får inta i sin yrkesroll kan 

variera i hur dem är uppbyggda och upplevs beroende på flera faktorer. Den förväntade 

rollen och relationen till överordnade framställdes som yrkesmässig och handlade om att 

infria förväntningar om budget- och personalansvar.  Förväntningarna på rollen och 

relationen till underordnade kännetecknades istället om att infria underordnades 

förväntningar om att täcka upp deras behov och att handleda dem i arbetet. Förväntade roller 

och relationer till överordnade visade sig upplevas olika beroende på den kommunikation 

och det stöd mellancheferna fick från överordnade. En bra relation till överordnade 

kännetecknades av en fungerande kommunikation, vilket innebar stöd och förtroende från 

överordnade (Mantere 2008). Likaså kännetecknades en sämre relation till överordnade av 

en mindre fungerande och sämre kommunikation, mellanchef och överordnad emellan. 

Förväntade roller och relationer till underordnade upplevdes olika beroende på den 

förståelse underordnade visade gentemot mellancheferna. En bra relation till underordnade 

kännetecknades av förståelse för genomförande av beslut och förändringar i organisationen, 

där komplikationer kunde uppstå i relationen till underordnade då dessa inte visade 

förståelse (Larsson 2008:35). Vår förförståelse var att mellanchefer var en klämd grupp 

mellan över och undre nivåer i organisationer. Således har vår förståelse, efter arbetets 

slutförande, ökat om mellanchefers förväntade roller och relationer i arbetslivet, då vi nu 

förstår hur mellanchefers förväntade roller och relationer är uppbyggda och hur dem upplevs 

på grund av faktorer som kommunikation, stöd och förståelse. 
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Vad som framkom av studien var att de olika förväntade rollerna kunde gå in i varandra och 

bli motstridiga och således leda till ett dilemma för mellancheferna. Mellanchefernas 

dilemma låg i att det ofta var svårt att infria både över- och underordnades förväntningar då 

dessa ibland kunde vara motstridiga (Thylefors 1991:96). Förväntningar ovanifrån om att 

hålla budgeten och att mellanchefer förväntas att täcka upp behovet underifrån, kunde bli 

problematiska då budgeten och behoven inte alltid var förenliga. Dilemman kunde därför 

uppstå i relationen till underordnade då de inte alltid visade förståelse för besluten som togs 

(Larsson 2008:35). Mellanchefernas syn på behov, då de var tvungna att prioritera som en 

följd av en ökad arbetsbelastning, kunde skilja sig från överordnade vilket också kunde 

skapa dilemman i relationen till överordnade. Vidare kunde offentliga verksamheters 

särdrag, bland annat en trög organisation med lång tid för beslutsfattning, besvära 

mellancheferna och medföra ökade arbetsuppgifter (Hagström 1990:20–25). Det 

huvudsakliga sättet att hantera de dilemman som uppstod i mellanchefsrollen visade sig vara 

en situationsanpassad kommunikation. I de fall det inte fanns en bra kommunikation och 

personkemin inte stämde, var det viktigt att ha en professionell kommunikation. Detta 

visade sig vara väldigt förekommande bland relationerna till överordnade. Samtidigt styrktes 

antagandet att de anpassar kommunikationen utifrån rådande situation då resultatet visade att 

mellanchefer inte talade på samma sätt med underordnade som de gjorde med överordnade, 

främst för att de olika rollerna baserades på olika förväntningar (Hagström 1990:51).  

 

Likt anpassningen av kommunikationen utifrån rådande situation anpassade mellanchefer 

också ledarstil efter rådande kontext för att enklare kunna genomföra beslut i verksamheten. 

Genom att växla mellan den tvingande och samförstående ledarstilen kunde mellancheferna 

bättre hantera situationer som chefskapet ställde på att genomföra beslut och hålla igång 

verksamheten, samtidigt som de hanterade förväntningarna på att leda personalen i sitt 

ledarskap (Blomquist & Röding 2010:198–201). Situationsanpassat ledarskap är därför 

något som bör vara inkorporerat i mellanchefers sätt att bedriva sitt ledarskap, främst då 

förväntningar på mellanchefer kan skilja sig åt och behöver olika mått av styrning för att 

hanteras. Likt Blomquist & Röding (2010) bör därför också mellanchefer skifta mellan olika 

ledarstilar för att vara effektiva chefer, och för att hantera mellanchefsrollens problematik 

och dilemman (Blomquist & Röding 2010:201).  

 

Vidare var även prioriteringen av arbetsuppgifter ett sätt att hantera de höga förväntningar 

som ställdes, även om det kunde medföra ett dilemma i vilka arbetsuppgifter mellanchefer 

skulle prioritera (Balogun 2003). Slutligen visade sig stödet mellanchefer får, exempelvis 

från överordnade, som ett sätt att hantera och acceptera rollen som mellanchef (Mantere 

2008). Kollegornas stöd visade sig också vara av betydande karaktär för att hantera och 

acceptera rollen som mellanchef, särskilt i de fall där det inte fanns något stöd från 

överordnade. Det kan därför ses som att mellanchefer väger upp bristen på stöd och 

förståelse från över- och underordnade i stödet och förståelsen hos kollegor. Vi har därför 

utvecklat vår förståelse kring hur mellanchefer hanterar de förväntade roller som ställs på 

dem i offentliga organisationer i förändring.  

 

En hantering av förväntade roller och relationer behöver inte nödvändigtvis betyda att 

mellanchefer lyckas lösa dilemman och problematik i mellanchefsrollen, men en acceptans 

av att det är en del av yrket underlättar hanteringen av dem. Vi kan förstå detta i enlighet 

med Thylefors (1991) som betonar att en mellanchef vinner på att acceptera de dilemman 

och de problem de ställs inför, som en del av mellanchefsrollen, för att på så vis även kunna 

hantera problemen (Thylefors 1991:97). För att underlätta mellanchefsrollen i offentliga 
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organisationer i förändring behöver mellanchefer känna ett stöd från överordnade och ha en 

bra kommunikation med dessa (Mantere 2008). En bra kommunikation med överordnade 

skall byggas på förtroende och att tillräcklig information kommuniceras till mellancheferna. 

På så sätt kan osäkerheten kring organisationsförändringarna inom offentliga verksamheter 

minska hos mellancheferna, men också hos underordnade då mellancheferna är 

informationsbärare neråt (Balogun 2003). På så sätt kan en bristande förståelse hos 

underordnade i sig minska och de förväntade rollerna blir enklare att hantera. Det kan också 

underlätta den höga arbetsbelastningen mellanchefer kan få vid förändringsarbete då en ökad 

information kan visa vad som prioriteras för stunden (Balogun 2003).  

7.2 Slutsats 

Det vi under studiens gång märkt är att förutsättningarna för mellanchefer inom offentlig 

sektor skiljer sig nämnvärt från sina motsvarigheter inom det privata näringslivet. Detta 

baserar vi dels på den tidigare forskning som vi har gått igenom, men dels av våra 

arbetslivserfarenheter inom det privata näringslivet. Som vi nämnt tidigare i arbetet 

försvåras mellanchefernas yrke av de särdrag offentliga verksamheter har jämfört med sina 

privata motsvarigheter. Det gör därför vårt valda undersökningsområde om mellanchefer 

inom offentlig verksamhet i förändring än mer intressant. Vår slutsats utifrån vårt syfte och 

vår frågeställning, samt det resultat undersökningen fått fram, är att en offentlig organisation 

i förändring kan ha en negativ påverkan på mellanchefer i form av osäkerhet och högre 

arbetsbelastning, även om de uppfattar förändringen som positiv. Vi kan även slå fast våra 

svarande mellanchefers förväntade roller och relationer bygger på de förväntningar över- 

och underordnade ställer på dem, samt att de upplevs mer eller mindre bra på grund av 

faktorer som kommunikation, stöd och förståelse. Stödet från överordnade underlättade 

hanterandet och accepterandet av mellanchefsrollen, samt stöd och förståelse från kollegor 

vägde upp det bristande stödet och förståelsen mellanchefer fick av över- och underordnade. 

Slutligen kan vi slå fast att en mellanchef bör kunna skifta mellan olika ledarstilar för att 

vara effektiv i sin chefsroll och för att kunna hantera den problematik och de dilemman 

mellanchefsyrket medför. 

 

Följderna av uppsatsen slutsatser kan naturligtvis påverka vår syn på våra framtida 

yrkesroller. Särskilt då mellanchefsyrket ligger inom vårt yrkesområde som organisations- 

och personalutvecklare är det inte otänkbart att vi kommer arbeta med liknande yrken som 

våra intervjupersoner. Det är både positiva och negativa uppfattningar vi har fått om både 

det offentliga mellanchefsyrket och organisationsförändringar inom offentliga verksamheter. 

Även om det är krävande yrken vi har mött i studien så har det visat sig vara väldigt 

intressant att arbeta inom dessa. Främst utmaningen i att förena och hantera de olika 

rollförväntningarna i chefs- och ledarskapet som mellanchef är tilltalande. Dock kan vår 

slutsats om organisationsförändringar inom offentlig sektor påverka vår syn på framtida 

organisationsförändringar inom vårt yrke negativt då vår slutsats påvisar att det finns 

negativa effekter av organisationsförändringarna. I övrigt anser vi att vår studie och dessa 

slutsatser gynnar oss i fall vi skulle bli mellanchefer då vi förstår hur rollen är uppbyggd, hur 

man kan hantera den och kan därför också acceptera den. 

7.3 Kritisk granskning av tillvägagångssätt och fortsatt forskning 

Det kan betonas att våra resonemang och slutsatser ovan skulle kunna förstås mot bakgrund 

av det urval av personer som finns i vår studie. Vi har också löpande ställt oss frågan om 

resultatet hade varit annorlunda ifall vi intervjuat andra personer. Naturligtvis talar varje 

människa utefter sin egen kontext och varje människa ser och uppfattar saker olika (Thurén 

2007:173). Resultatet hade troligtvis kunnat vara annorlunda om vi fokuserat på att enbart 
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intervju män eller kvinnor, samt en viss åldersgrupp. Genom att intervjua folk av olika kön 

och åldrar kan det möjligtvis kan det ha bidragit till att vi fått en mer generell bild av 

mellanchefsrollen, snarare än en djupare och mer specifik för olika kön och åldrar. Detta 

gäller då vi valde att intervjua personer på olika nivåer av hierarkin, i och med vår breda 

definition av mellanchefer. Vi tror därför att vi hade fått en djupare förståelse ifall fokus 

legat på, exempelvis, enbart enhetschefer. Naturligtvis skulle ett större urval ge oss en större 

empirisk grund att stå på, enbart åtta intervjupersoner kan verka för få för en empirisk grund. 

Mycket handlade dock om tid och att det är det som faktiskt sägs under intervjuerna som var 

av intresse för oss. 

 

Vidare kan det empiriska underlaget, som byggde på mellanchefernas egna uppfattningar, 

bidragit till en mer generell förståelse av mellanchefsrollen i offentlig sektor. Observationer 

hade kunnat vara ett sätt att istället få en egen och större helhetsbild av mellanchefsrollen, 

snarare än att få den berättad för oss (Andersen 1998:155). Vad som kan ha varit till vår 

fördel med urvalet var att vi valde att intervjua mellanchefer utan någon synlig relation till 

varandra, i alla fall innan organisationsförändringen. På så sätt kan reliabiliteten ha ökat då 

svaren har funnits bland olika typer av mellanchefer som inte har färgat varandra i svaren 

och skapat opålitliga intervjuförhållanden (Andersen 1998:85). Även om det fanns en ytterst 

liten geografisk spridning i och med att vi intervjuade en person från Göteborgs Stad, känner 

vi inte att det var till vår nackdel då denna intervjupersons svar påminde mycket om sina 

motsvarigheters svar i Borås Stad. Naturligtvis hade vi kunnat önskat att enbart fokusera på 

Borås Stad, alternativt att få fler intervjutillfällen med mellanchefer i Göteborgs Stad för 

jämförelse, men återigen blev tiden till vår nackdel, samt att väldigt många av de vi 

kontaktade var för upptagna för att medverka. Fortsättningsvis vill vi gärna påstå att vi till 

stor del varit objektiva, då ingen av oss är involverad inom offentlig verksamhet och har 

några större erfarenheter av detta. Dock är vi medvetna om att vi kan ha färgats av tidigare 

forskning och teorier, samt den generella kunskap vi haft om offentliga verksamheter och 

mellanchefsrollen (Thurén 2007:62).  

 

Utifrån vår studie har vi märkt att det inom det offentliga mellanchefsyrket finns många 

aspekter som kan vara grund för fortsatt forskning. En intressant aspekt och 

vidareutveckling av mellanchefer inom offentlig verksamhet, kan naturligtvis vara hur 

underordnade, alternativt överordnade uppfattar mellanchefen. På så sätt kan man göra 

jämförelser mellan hur mellanchefer uppfattar sina förväntade roller och hur dem uppfattas 

av de som ställer förväntningar på dem. Tillvägagångssättet kan vara att blanda kvalitativa 

intervjuer med observationer för att få en bredare bild av undersökningsområdet. En sådan 

fortsatt forskning kan bidra till att öka förståelsen för hur de förväntade rollerna ser ut och 

uppfattas av berörda parter, snarare än att fokusera på en av parterna. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Presentation 

Presentation av oss, vår undersökning och vad som gäller angående integritet. 

 

Inledning 

Bakgrund; vad är din ålder, utbildning, tidigare yrken etc.? 

Vilken är din tjänst och hur länge har du arbetat som …? 

 

Organisation i förändring 

Kan du beskriva hur din organisation ser ut? 

Hur ser din roll ut i organisationen? 

Hur skulle du vilja beskriva de förändringar som håller på att genomföras just nu i 

kommunen?  

Hur ser organisationsförändringen i kommunen ut för dig? 

Vad innebär organisationsförändringen för din tjänst? 

Hur påverkar organisationsförändringen dig personligen? 

Hur upplever dina … de förändringar som ni genomgår? 

 

Relationer och förväntningar 

Hur ser din relation ut till …? 

Vad finns det för förväntningar på dig från …? 

Känner du att du får någon respons från …?  

Vad har du för förväntningar på dina …? 

Är det någon relation du är särskilt nöjd/missnöjd med? 

Är det något du vill förändra i din relation med …? 

 

Hantering av förväntade roller 

Finns det några relationer som du tycker är svåra att kombinera? 

Det är ju flera olika typer av relationer; vad gör du för att hantera dessa olika relationer 

löpande i arbetet? 

Är det något särskilt som underlättar/försvårar hanteringen av relationerna inom 

organisationen? 

Vad har hanteringen av relationerna för påverkan på ditt arbete? 

Vilka relationer anser du vara avgörande för att klara av ditt arbete? Är det någon relation du 

vill framhäva för att bättre klara av ditt arbete? 


