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Sammanfattning 

Att bli ledd och hantera krav uppifrån och att samtidigt vara ansvarstagande och leda 

underställda är den svårighet som mellanchefer handskas med i sitt vardagliga arbete. Rollen 

som mellanchef befinner sig i ett mittenled som belastas av påtryckningar uppifrån, nerifrån, 

inifrån och utifrån organisationen. Syftet med studien var att undersöka mellanchefers 

arbetssituation med fokus på de krav som de ställs inför och vilka resurser de har till sitt 

förfogande för att hantera dessa. För att besvara syftet antog studien en kvalitativ ansats 

varvid semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju mellanchefer belägna inom privat 

sektor på den svenska arbetsmarknaden. Mellancheferna som intervjuades besitter en 

uppdelad arbetsroll varvid de dels arbetar som gruppchef men även i uppdrag som konsult. I 

resultatet lyfts organisatoriska krav och speciella krav för mellanchefer som är konsulter som 

de mest utmärkande kraven för mellancheferna. Tröga organisationer vad gäller både långa 

beslutsvägar samt krav på dokumentation och uppföljning begränsar tiden som kan läggas på 

att utveckla organisationen. Rollen som mellanchef kräver även att man utvecklar en 

fungerande balans mellan att arbeta i uppdrag och i chefsskapet, vilket för somliga upplevs 

problematiskt. Resultatet visar att vid perioder av högre arbetsbelastning ges utrymme för att 

själv kunna prioritera vad som bör fokuseras på, vilket var den enskilt mest betydande 

resursen för att kunna handskas med kraven som uppdelningen medför. I resultatet lyfts även 

organisatoriskt stöd som en betydande resurs för att mellanchefer ska kunna hantera sina 

arbetsuppgifter. Här ryms grundläggande supportfunktioner såsom HR och IT, stöd och 

återkoppling från högre chefer samt att kunna rådfråga kollegorna om både småsaker eller 

komplicerade arbetsuppgifter. Resultatet visade på att mellancheferna stundtals känner sig 

klämda av organisationens oförenliga intressen från strategisk ledning och operativ 

verksamhet. Förståelse för rollen och dess förutsättningar, dels hos högre chefer men även hos 

medarbetare, tenderar att motverka det korstryck som mittenpostionen riskerar att belastas av. 
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Inledning 

”Mellanchefer mår sämst” är rubriken i Venes (2014) artikel och Holmgren (2005) skriver i 

ett inlägg i Kvalitetsmagasinet att mellanchefer ständigt ställs inför omöjliga krav. Samtidigt 

skriver Högberg (2016) på Kollega att mellanchefer ofta är utsatta för stress. Dessa 

lättillgängliga artiklar på internet skapar en bild av att mellanchefer är en grupp på 

arbetsmarknaden som är utsatt för stress och dåliga förhållanden. Författarna Drakenberg 

(1997, 8) och Lindgren (2007, 11) skriver att mellanchefen är en roll som befinner sig i kläm 

mellan två olika nivåer inom företagen. Bilden som målas upp i både artiklar på internet och i 

litteraturen ligger till grund för denna studie. 

Det har diskuterats huruvida mellanchefen både som begrepp och roll är av vikt för 

organisationen. Mellanchefen som roll tenderade i slutet av 1900-talet att avskaffas 

(Hagström, 2003). Dock gjordes ett flertal studier (Floyd och Wooldridge, 1994; Hagström, 

2003; Huy, 2001) som visar på mellanchefers vikt i organisationen och hur bra och 

engagerade mellanchefer kan leda till stora organisatoriska fördelar. Därför är det av intresse 

att ur mellanchefernas egna perspektiv studera vad det är som kan skapa en miljö som de trivs 

i och som kan leda till fördelar även för organisationen. Speciellt för mellanchefen som 

position är även att hantera den eventuella konflikt mellan att tillgodose den operativa 

verksamhetens önskemål och den strategiska ledningens direktiv. Dessa omständigheter leder 

in på en kravbild som är speciell för just mellanchefer och är av intresse i denna studie. 

Vidare är det flertalet studier som tidigare ämnat studera hur krav och resurser påverkar 

individen i form av stress och utbrändhet i relation till det positiva utfallet organisatoriskt 

engagemang. I den här studien riktas fokus främst mot vilka krav och resurser som är 

utmärkande i rollen som mellanchef, för att tillföra ett komplement till de studier som tidigare 

har gjorts kring just konsekvenserna av en obalans mellan krav och resurser. 
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Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med studien är att genom intervjuer med sju mellanchefer inom privata företag 

verksamma i Sverige, studera hur de upplever sin arbetssituation med fokus på de krav som 

de ställs inför och vilka resurser de har till sitt förfogande för att hantera dessa. 

Frågeställningar 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar tagits fram: 

 Hur upplever mellanchefer sina förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter med de 

olika kraven som de ställs inför? 

 Hur upplevs de resurser som mellanchefer har till sitt förfogande för att utföra de 

arbetsuppgifter som förväntas av dem i sin roll? 

 Hur upplever mellanchefer sin position i mitten av organisationen?  

Avgränsningar 

Studien avgränsas till de sju intervjuer som genomförts med mellancheferna som arbetar som 

chefer över grupper där både medarbetarna och cheferna själva är konsulter. 

Intervjupersonerna arbetar på svenska privata företag i Stockholmsområdet med 

kärnverksamhet inom teknisk projektering och skiljer sig därmed från konsulter som är aktiva 

i bemanningsbranschen. Det som sticker ut med mellanchefer som har en konsultroll är den 

uppdelning som å ena sidan innebär att vara chef över sin grupp, men å andra sidan innebär 

att aktivt arbeta med konsult-uppdrag. Tiden som mellancheferna lägger på att arbeta i 

konsult-uppdrag benämns som debiteringsbar tid. Då studien ämnar studera de resurser som 

mellanchefer har till sitt förfogande och de krav som rollen ställs inför, bidrar kravet på att 

debitera med ytterligare en dimension av krav som kan vara påfrestande för mellanchefer. 

Studien avgränsas även till den privata sektorns mellanchefer och blir således ett komplement 

till tidigare forskning som främst fokuserar på mellanchefers roll inom offentlig verksamhet. 

Tidigare forskning visar på en skillnad i förutsättningar mellan de två olika sektorerna 

(Thompson och Wolstencroft, 2018). Följderna av krav och resurser är även ett välstuderat 

område och för att bidra med komplement till detta forskningsområde ämnar studien fokusera 
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på vilka krav och resurser som mellanchefer upplever som mest betydande snarare än att 

undersöka kravens och resursernas påverkan på individen. 

Bakgrund 

Rollen mellanchef 

En organisation är beroende av en operativ kärna, de som skapar produkterna eller 

tillhandahåller de tjänster som erbjuds kunden. Dessutom är näst intill samtliga organisationer 

beroende av åtminstone en person som är chef på heltid och ser över hela verksamheten vilket 

utgör den strategiska ledningen (Mintzberg, 1989, 98). När organisationer växer menar 

Mintzberg (1989, 98) att behovet av fler chefer infinner sig, som både kan vara chefer över 

den operativa kärnan men även över andra chefer. Då skapas en mellanlinje och det är där 

som mellancheferna agerar, mellan den strategiska ledningen och den operativa 

verksamheten. 

Floyd och Wooldridge (1994) beskriver mellanchefen som en aktör med målet att verkställa 

de strategier som har satts upp av ledningen på en operationell nivå och definieras då som en 

form av organisatoriskt kontrollsystem för att strategier följs. Bilden av mellanchefen som en 

kontrollfunktion i verksamheten delas av Harding m.fl. (2014) som beskriver en av 

mellanchefernas uppgifter som att se till att den operativa nivån följer de organisatoriska krav 

som satts upp. Floyd och Lane (2000) beskriver en bred bild av mellanchefen och de krav som 

ställs på positionen. Dels den tekniska kunskapen för att kunna leda den operativa 

verksamheten men även vetskapen över hur organisationen fungerar är av vikt i arbetet med 

den högre ledningen.  

I det breda spektrum som mellanchefer kan verka inom finns flera perspektiv på i vilken del 

av organisationen som mellanchefer är verksamma och en exakt definition saknas av 

mellanchefen som position. Andersson m.fl. (2009) definierar mellanchefen som en person i 

organisationen som är placerad mellan två andra nivåer av chefer, alltså en chef mellan 

chefer. Franzén (2004, 10-11) beskriver också att det karakteristiska för mellanchefer är att ha 

nivåer av chefer både under och över sig i organisationsschemat. I Huys (2001) studie 

presenteras en annan definition av mellanchef, nämligen någon som är åtminstone två nivåer 

under den högsta ledningen och nivån över den operativa verksamheten. I studien kommer 

mellanchefer att definieras på samma sätt som Huy (2001) definierar rollen, något som skulle 

kunna likställas med begreppet första linjens chef. Hales (2005) beskriver en första linjes chef 



 

 4 

som en roll till vilken de som inte har en chefsposition rapporterar till. I studien kommer dock 

begreppet mellanchef att användas. 

Disposition 

Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt som skapar ett ramverk utifrån de forskningsfrågor som 

studien behandlar. Efter det teoretiska ramverket följer tidigare forskning, som ämnar ge en 

relevant inblick i vad tidigare forskning i ämnet och angränsande ämnen resulterat i. Metoden 

redogörs sedan, för att skapa en bild av hur studien är utformad och hur förberedelser, 

insamling och analys har gått till. 

Resultat- och analyssegmentet följer sedan där relevanta upptäckter från materialet tas upp 

och analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket. Diskussionsavsnittet avslutar sedan 

uppsatsen där resultatet diskuteras och kritiskt granskas. 

Teori 

Då frågeställningarna utgår från mellanchefers krav och resurser är det nödvändigt och 

önskvärt med ett teoretisk ramverk som fokuserar på dessa två aspekter. Därför kommer 

modeller kring krav, kontroll, stöd och resurser utgöra grunden för analysen, medan teorin 

kring begreppet korstryck används för att fördjupa möjligheterna att analysera just 

mellanchefers position i organisationen. 

Krav-, kontroll-, stöd- och resursmodeller 

Den ursprungliga krav- och kontrollmodellen skapades av Robert Karasek (1979) och innehöll 

endast parametrarna krav och kontrollbegreppet beslutsutrymme. Modellen ämnar analysera 

stress på arbetsplatsen genom att placera de två parametrarna i kontrast till varandra. Krav 

används som ett samlingsbegrepp för förhållanden på arbetsplatsen, inom detta ryms 

konflikter, arbetsbörda och andra faktorer som påverkar individens stressnivå. På vilken nivå 

som individen kan fatta egna beslut är den parameter som sätts i relation till krav i den 

ursprungliga modellen och benämns som beslutsutrymme (Karasek, 1979). 
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Inom begreppet beslutsutrymme ryms enligt Theorell (2003, 31-33) både auktoritet över 

beslut och kompetens att utöva kontroll. Kompetens att utöva kontroll innebär att en individ 

tillåts utrymme för intellektuella aktiviteter och ges möjlighet att nyttja sin skicklighet. 

Auktoritet över beslut delas i sin tur också in i två delkomponenter. Uppgiftskontroll är den 

ena och innebär att individen har möjlighet att påverka sitt eget arbete, medan deltagande i 

beslutsfattande är den andra och betyder att individen har ett inflytande över exempelvis 

arbetstider och förändringar (ibid). 

En annan aspekt av beslutsutrymme är det självstyre som brukar benämnas som autonomi, 

alltså att man har frihet att styra sitt eget arbete. Dill (1958) särskiljer två varianter av 

autonomi, nämligen den som innebär friheten att agera gentemot den överordnade chefen och 

den som innebär att man kan agera självständigt gentemot de underordnade samt kollegorna 

med samma arbetsroll.  

Modellen utvecklades vidare efter att Johnson och Hall (1988) uppmärksammat socialt stöd 

som en aspekt av vikt i relationen mellan krav och kontroll och valde därför att komplettera 

modellen med socialt stöd. Begreppet socialt stöd innefattar stöd från både kollegor och 

chefer (Theorell, 2003, 34). Den utvecklade modellen av Johnson och Hall (1988) innehåller 

tre aspekter och fick benämningen krav, kontroll och stödmodellen.  

Modellen har sedan fortsatt att utvecklas. I modellen som Demerouti m.fl. (2001) utvecklade 

är det återigen två fält som presenteras, här ryms förutsättningarna i modellen krav och 

oengagerade resurser och fokuserar på hur dessa leder till utbrändhet. Kraven liknar de som 

presenteras i tidigare modeller, nämligen aspekter som psykisk arbetsbörda, tidspress och 

organisatoriska förutsättningar. Resurser presenteras som en samlingsterm för dels kontroll, 

men också belöningar, jobbsäkerhet och stöd från chef (Demerouti m.fl., 2001). I modellen 

visar Demerouti m.fl. (2001) att risken för utbrändhet finns då en dålig balans mellan krav och 

resurser kan leda till utmattning och brist på engagemang. 

Modellen för krav och resurser modifierades ytterligare, då Bakker och Demerouti (2007) la 

till några aspekter i modellen och förtydligar både vad resurser och krav innebär, men också 

organisatoriska konsekvenser. Resurser beskrivs som aspekter som inte bara är nödvändiga 

för att möta de krav som ställs på individen, utan även på egen hand för att nå positiva 

resultat.  
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Figur 1: Krav- och 

resursmodell 

 

Källa: Bakker och 

Demerouti (2007) 

 

Resurserna belyser ämnen som anses både psykiska, fysiska, organisatoriska och sociala samt 

hur resurserna påverkar möjligheten att utvecklas personligen och möjligheterna att hantera 

målen. Balansen mellan krav och resurser och dess potentiella åverkan på individens förmåga 

att prestera förtydligas i modellen (figur 1). Modellen förtydligar även hur krav och resurser 

delas upp i underkategorier varvid dessa kan vara olika balanserade gentemot varandra. 

Vidare visar modellen att högt ställda krav och begränsade resurser för att hantera kraven 

innebär en risk för att individens stressnivå går upp, vilket kan leda till negativa utfall för 

organisationen (Bakker och Demerouti, 2007). Dock behöver krav inte alltid vara något 

negativt för individen. Då individen får möjligheten att utveckla förmågan som krävs för att 

hantera kraven kan istället en form av tillfredställelse infinna sig (Meijman och Mulder, 1998, 

5). Då denna typ av positiva krav kombineras med resurser som ger bra förutsättningar 

genereras en motivation som i sin tur leder till positiva utfall för organisationen, vilket även 

synliggörs i figur 1 (Bakker och Demerouti, 2007). 

Tung mental stress och utbrändhet nämns som två av de risker i de modeller som behandlar 

ämnet (Bakker och Demerouti, 2007; Demerouti m.fl. 2001; Johnson och Hall, 1988; 

Karasek, 1979). Utbrändhet beskriver Maslach m.fl. (2001) som ett begrepp som bygger på ett 

antal nyckelaspekter. Utmattning är den enskilt viktigaste delen, men kompletteras med 

aspekter som inkluderar den organisatoriska faktorn, där relationen till sin roll på arbetet och 

arbetet i sig är bidragande faktorer till utbrändhet (Maslach m.fl. 2001). 

Sammanfattningsvis bygger därmed krav- och resursmodellen på Karaseks (1979) krav- och 

kontrollmodell, men med vissa skillnader. Bakker och Demerouti (2007) utrycker en kritik 

både mot den ursprungliga modellen och den som inkluderar stöd. Kritiken bygger på 

uppfattningen att autonomi är den enskilt största komponenten när det kommer till kontroll 
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och att modellen därigenom blir statisk. Dessutom uttrycks en kritik mot att modellen är väl 

simpel för att studera så pass komplexa områden som den ämnar göra. Modellen som bygger 

på krav och resurser inkluderar istället stöd och kontroll under samma term, med 

målsättningen att tillhandahålla en modell som varken är bransch- eller rollspecifik och kan 

analysera både förutsättningar och utfallen i organisationer (Bakker och Demerouti, 2007). 

Ytterligare en kritik som riktas mot den ursprungliga modellen är att det endast finns ett 

negativt utfall, medan Bakker och Demerouti (2007) visar i figur 1 hur det även skulle kunna 

leda till ett organisatoriskt fördelaktigt resultat. Organisatoriskt engagemang är ett sådant 

positiv utfall, något som definieras av Kanter (1968) som villigheten för en aktör inom ett 

socialt system att ge en energi och att var lojal mot organisationen. Mowday m.fl. (1978) 

beskriver att anställdas engagemang gentemot organisationen är av intresse, då det 

exempelvis är en tydlig indikator på vissa beteenden och då speciellt på både den ekonomiska 

och personalomsättningen. 

Korstryck 

Eftersom studien inriktar sig på mellanchefer är det av intresse att utveckla ett begrepp som 

förekommer i tidigare forskning men som inte behandlas inom krav- och resursmodellen (se 

figur 1). Begreppet i fråga benämner Svedberg (2007, 233) som korstryck och syftar till 

mellanchefers försök att utveckla en ledarroll som balanseras av organisatoriska, individuella 

och arbetsgruppens intressen. Rollen som mellanchef är komplex i sitt slag då den innefattar 

att hantera krav och ledas från toppchefer parallellt med att leda och ta ansvar för den 

operativa verksamheten. Drakenberg (1997) liknar mellanchefspositionen med att ”vara 

mellan barken och veden” (s. 8) där organisationens motstridiga krav sätter mellanchefer i 

kläm. Svedberg (2007, 234) menar att chefer på mellannivå förväntas vara lojala mot ledning 

och högre chefer samtidigt som de ska inneha en solidaritet med medarbetare och visa sig 

tillförlitlig för organisationens kunder. I situationer där krav och intressen från olika delar av 

organisationen blir oförenliga utvecklas det korstryck som mellanchefer konfronteras med 

(ibid).  

För att ytterligare kunna belysa problematiken av att vara i mitten av organisationen och det 

korstryck som positionen riskerar att utsättas för kan Mintzbergs (1979, 20) 

organisationsmodell tillämpas. Mintzberg (1979, 20) delar in organisationen i fem 

grundläggande element: strategisk ledning och högre chefer, mellanchefer, den operativa 

kärnan där verksamhetens produktiva arbete utförs samt stöd- och teknikavdelningar. Med 
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hjälp av modellen illustreras organisationens auktoritära flöde där chefer på mellannivå bär 

ansvaret att övervaka och koordinera verksamhetens hierarkiska dimensioner. Mellanchefer 

fungerar som en informationskanal och ska förse den operativa kärnan med bl.a. regler och 

strategier från högre chefer samt meddela strategiska ledningen om förändringsförslag och 

störningar i arbetsenheten (Mintzberg, 1979, 26).  

Med hjälp av Mintzbergs (1979, 21) modell stärks bilden av det korstryck som mellanchefer 

belastas av med ett organisatoriskt perspektiv. Modellen bidrar till förståelse om hur 

organisationen kan ge upphov till de motstridiga krav som chefer på mellannivå tvingas 

hantera. Att som mellanchef få sin del av organisationen att leverera enligt mål och att 

åstadkomma en fungerande verksamhet menar Drakenberg (1997, 8) är ett komplext uppdrag. 

Teoretisk diskussion 

Korstryck är ett begrepp som främst skapats för att analysera den komplexa roll som 

mellanchefspositionen innebär. Den situation som mellanchefer kan hamna i mellan den 

operativa verksamheten och den strategiska ledningen är ett scenario som inte nämns i 

samband med krav- och resursmodellen. Krav- och resursmodellen utvecklades för att 

möjliggöra ett förhållningssätt som inte skulle begränsa studier till branscher eller specifika 

situationer. Då studiens syfte är att studera det specifika området mellanchefer, behövdes ett 

begrepp som anpassats efter just rollen och är ett komplement till de krav som ryms i krav- 

och resursmodellen. Modellen för krav och resurser är i grund och botten en modell som ska 

mynna ut i att en individ antingen känner stress eller utbrändhet, alternativt ett organisatoriskt 

engagemang, vilket i sin tur leder till organisatoriska resultat. I studien kommer det teoretiska 

ramverket att utgöras till stor del av modellen, men fokus kommer främst att vara på de första 

delarna av modellen, nämligen vilka krav samt vilka resurser som är viktiga för 

mellancheferna. Något som bör nämnas är att krav- och resursmodellens ursprung grundar sig 

i ett psykologiskt ställningstagande vars mål är att studera hälsoaspekter i arbetet hos 

individer. Den aspekt av modellen som behandlar just hälsa berörs dock inte i denna studie, 

utan studien är avsedd som ett komplement till den mångsidiga litteratur som behandlar 

hälsofrågor. För att ge en bild av hur modellen i tidigare studier nyttjats kommer ett avsnitt i 

kommande segment att behandla området. 
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Tidigare forskning 

Under avsnittet tidigare forskning presenteras tidigare studier som är direkt kopplade till det 

studerade ämnet, men även angränsande ämnesområden, för att skapa en så relevant och 

tydlig referensmall som möjligt. Mellanchefer är ett intressant område, som också har varit 

föremål för många tidigare studier, något som tas fasta på genom att inleda med en överblick 

av vad tidigare forskning presenterar för bild av mellanchefer och deras betydelse i 

organisationen. 

Sedan presenteras även tidigare forskning angående hur korstryck uppstår, främst andra 

situationer än de som mellancheferna i denna studie ställs inför. Dessutom visas resultaten 

från ett antal studier som utgår från krav- och resursmodellen. 

Bilden av mellanchefspositionen i organisationer 

Huy (2001) utgår i sin studie från den allmänna åsikt som finns kring mellanchefer och rollens 

status i organisationen. Bilden som återges är att mellanchefer ses som en flaskhals i 

organisationen som motsätter sig förändring och envist håller fast i att det bör förbli som det 

alltid har varit. Floyd och Wooldridge (1994) inleder också sin rapport med en kritisk 

synvinkel på mellanchefer, där de liknar dessa vid dinosaurier. Dinosaurier som långsamt 

håller på att dö ut till följd av den tröghet som de skänker organisationen och som inte anses 

tillhöra den moderna flexibla organisationen. Tekniska framsteg i organisationen skapar en 

möjlighet för den högsta ledningen att kontrollera verksamheten och mellanchefernas roll blir 

av allt lägre vikt (Floyd och Wooldridge, 1994). Vidare beskriver Floyd och Wooldridge 

(1994) att den kritik som mellancheferna ställs inför leder till att organisationer fasar ut 

rollerna för att skapa mer horisontella organisationsstrukturer. Denna trend, då man 

avvecklade mellancheferna resulterade i ett ledningsvakuum (Hagström, 2003). Distansen 

mellan den högsta ledningen och den operativa verksamheten blev allt för stor och 

avsaknaden av mellancheferna som en sammanhållande länk ledde till slut till en 

pånyttfödelse för mellanchefen som roll. 

Både Huy (2001) samt Floyd och Wooldridge (1994) slår dock hål på den skepsis som de 

presenterar gentemot rollen mellanchef. Detta genom att belysa de direkta effekter som 

mellanchefer ofta har på organisationens framgång. Huy (2001) belyser ett antal olika 
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aspekter i organisationen inom vilka mellanchefer är viktiga, exempelvis implementering av 

förändring. Mellanchefers unika roll mellan den operativa verksamheten och den högre 

ledningen skapar förutsättningar för att på ett smidigt sätt lyckas sprida förändringsprocesser i 

organisationen (ibid). Floyd och Wooldridge (1994) benämner också mellanchefer som vitala 

i aspekter som behandlar en organisations anpassningsförmåga och lyhördhet. Något som 

exemplifieras genom deras förmåga att sprida strategiska mål och förankra dessa i den 

operativa verksamheten. 

Korstryck inom offentlig sektor 

En situation som är speciell och näst intill unik för mellanchefer är den som innebär att 

tillgodose den operativa verksamhetens behov och samtidigt följa den strategiska ledningens 

riktlinjer. Detta kan resultera i en potentiell problematik som tidigare studerats i olika miljöer. 

Mellanchefers roll i utvecklingsfaser inom vård och omsorg är något som Larsson (2008) 

intresserar sig för i sin studie. Studien utgår främst ifrån intervjuer med svenska mellanchefer 

och behandlar ämnen som rör mellanchefers roll i organisationen samt arbetsförhållandena. 

Mellanchefernas förutsättningar problematiseras i studien vad gäller relationen mellan 

produktionens kortsiktiga krav på resultat och det stöd som ges för att utföra dessa. I studien 

framkommer att organisationer brister i sitt stöd både vad gäller resurser och tid gentemot 

mellanchefer för att denna ska kunna leva upp till produktionskraven och samtidigt kunna 

kompetensutveckla organisationen (Larsson, 2008). 

De motstridiga kraven motsvarar ett korstryck som McConville och Holden (1999) betecknar 

som sandwich-position, där de har studerat 14 mellanchefers förutsättningar inom brittisk 

hälsovård. Mellancheferna upplever en position där den högre ledningens direktiv och det 

operativa arbetet inte är förenligt. I studien belyses ett antal aspekter som mellancheferna 

upplever som hinder för att hantera motstridiga krav. Dessa beskrivs som avsaknad av en 

tydlig rolldefinition och stöd från sina chefer, bristfällig utbildning samt begränsade resurser 

(McConville och Holden, 1999). 

Bilden av mellanchefer som en komplicerad position där motstridiga krav skapar en svår 

arbetssituation förstärks av Marshalls (2012) studie. I studien uttrycker Nya Zeeländska 

mellanchefer en problematik då de tenderar att fastna mellan den operativa verksamheten och 

den högre ledningen. 
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För mellanchefer i privat sektor finns samma problematik som nämnts gällande mellanchefer i 

offentliga verksamheter, något som visas i Thompson och Wolstencrofts (2018) studie. 

Genom att genomföra både enkätundersökningar och intervjuer framkommer en besvärlig 

situation för mellanchefer inom båda sektorerna, dock finns det en tydlig distinktion mellan 

de som arbetar inom utbildningssektorn och inom den privata sektorn. Mellanchefer inom 

privat sektor visar sig i studien ha en annan nivå av frihet att utföra sina arbetsuppgifter. 

Medan de som arbetade med utbildning upplever en situation där de är begränsade av 

byråkrati, överdriven kontroll från högre ledning och politiska direktiv (Thompson och 

Wolstencroft, 2018). 

Tidigare forskning som använder sig av krav- och 

resursmodellen 

Krav- och resursmodellen används flitigt i studier som ämnar belysa den stress, alternativt det 

organisatoriska engagemanget, som är resultatet av krav och resurser. Schaufeli m.fl. (2008) 

beskriver i en sammanfattande studie kring utbrändhet en skev balans mellan krav och 

resurser som en bidragande orsak till diagnosen. Bakker m.fl. (2014) studie resulterar i samma 

slutsats, nämligen att utbrändhet främst är kopplat till hårda krav på arbetet, men även 

begränsade resurser. I en longitudinell studie av Schaufeli m.fl. (2009) påvisas även att 

förändringar över tid i arbetskrav och resurser tenderar att kunna leda till både utbrändhet vid 

förhöjda krav och, i motsats till det, organisatoriskt engagemang vid bättre förutsättningar. 

Just relationen mellan utbrändhet och organisatoriskt engagemang studeras av Schaufeli och 

Bakker (2004), där resultatet visar att de två begreppen är negativt korrelerade och att de drivs 

av balansen mellan krav och resurser. En bra balans leder till ett positivt utfall på individnivå. 

En balans som inte passar individen leder istället till ökad risk för stress och utbrändhet. De 

resurser som är viktiga för engagerade anställda benämns i en undersökning som personliga 

resurser i form av exempelvis självförtroende och optimism. Dessa resurser leder till att 

individen framgångsrikt kan kontrollera och påverka sin arbetssituation (Bakker och 

Demerouti, 2008).  

Van den Broeck m.fl. (2008) skriver att personer som upplever sig ha tydliga resurser att 

arbeta med är de som ofta upplever autonomi och tillhörighet. Just autonomi är ett begrepp 

som används när Saari och Judge (2004) diskuterar vad som är viktigast för arbetstagare i sina 

arbeten. När Kovach (1995) genomför en undersökning där 1000 medarbetare fick svara på 
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vad som är mest betydande för dem i deras arbete placerar sig ”essensen av arbetet” som det 

mest centrala. Saari och Judge (2004) bryter ner ”essensen av arbetet” till just autonomi samt 

utmaningar på arbetet. När Kovach (1995) ställer frågan till medarbetarnas chefer vad de tror 

är det mest betydande för sina medarbetare, placerar sig ”essensen av arbetet” först på femte 

plats, medan en bra lön är det cheferna tror är viktigast. Detta tyder på en missuppfattning, 

eller distans mellan chefen och medarbetarna, något som givetvis kan leda till problem. När 

Elofsson m.fl. (2016) studerar svenska mellanchefer inom socialarbete i Sverige är det just 

närheten till sin chef och stödet från denna som utgör den absolut tydligaste indikatorn på 

mellanchefers upplevda stressnivå. Ett tydligt stöd från sin chef visar på en lägre nivå av 

stress, medan stöd i form av exempelvis nätverk och mentorskap inte ser ut att ha någon 

inverkan på stressnivån.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att mellanchefer tidigare har tillskrivits en 

underskattad roll inom organisationen och att det istället är av stor vikt att förse mellanchefer 

med de rätta förutsättningarna. Detta då ett antal organisatoriska resultat är till stor del 

beroende av just mellanchefer. En förutsättning som är studerat inom avgränsade områden, 

främst den offentliga sektorn, är den som utgör mellanchefers problematik med att hamna i 

kläm mellan sina medarbetare och högre ledning. Att både hantera högre ledning och sina 

medarbetare kan anses vara ett krav för mellanchefer. När tidigare studier analyserar vad krav 

och resurser innebär för individen visas att en skev balans mellan för tunga krav och 

begränsade resurser ökar risken för stress och utbrändhet. Samtidigt ökar en bra balans 

möjligheten för ett organisatoriskt engagemang. Dock saknas tydliga studier kring 

mellanchefer i den privata sektorn och vilka krav och resurser som de upplever som viktigast i 

deras arbete, något som denna studie ämnar bidra med. 

Metod 

Studien syftar till att studera mellanchefers arbetssituation. För att undersöka detta och kunna 

besvara studiens frågeställningar, redogörs i detta avsnitt vilka tillvägagångssätt som 

tillämpats och varför dessa förhållningssätt bedömdes som relevanta. Mer specifikt behandlas 

metodologiska ställningstaganden, intervjuförberedelser, etiska överväganden, genomförande 

av intervjuer, validitet och reliabilitet, intervjupersoner, analysmetod och forskarens roll.  
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Metodologiska ställningstaganden 

I studien har ett kvalitativt förhållningssätt till forskning valts för att samla in data. Studien 

antog ett kunskapsteoretiskt perspektiv vilket Bryman (2011, 341) beskriver är av 

tolkningsinriktad karaktär i och med att insamlad data består av subjektiva praktiker. Den 

kvalitativa forskningen syftar till att förstå den sociala verkligheten och hur de sociala 

miljöerna tolkas (Bryman, 2011, 341). Till skillnad från kvalitativ forskning fokuserar 

kvantitativ forskning på insamling av numerisk data och har en mer objektiv syn på 

verkligheten (Bryman, 2011, 150). Då studien ämnade bidra med förståelse för mellanchefers 

komplexa roll lämpade sig därav en kvalitativ forskningsstrategi bättre än kvantitativ för att 

undersöka valda frågeställningar. För att kunna erhålla data om upplevelser i den studerade 

sociala praktiken valdes semistrukturerade intervjuer. Datainsamlingsmetoden omfattade ett 

antal förbestämda frågor om ett övergripande tema och gav möjlighet till följdfrågor (Aspers, 

2011, 143). Semistrukturerade intervjuer främjade således en frihet för intervjupersonen att 

besvara givna frågor utifrån vad denna ansåg vara av värde i relation till det temat som 

studerades. Metodvalet gav utrymme för följdfrågor vilket möjliggjorde fördjupning inom 

områden av intresse. Sammantaget ansågs semistrukturerade intervjuer lämpligast för det 

tema som studien syftade till att undersöka.  

Intervjuförberedelser 

Urval 

Urvalet i studien bestod av sju intervjupersoner, varav fyra män och tre kvinnor, som arbetar 

som mellanchefer inom den privata sektorn på den svenska arbetsmarknaden. Målet var att få 

en så jämn uppdelning mellan könen som möjligt. Ett antal privata bekantskaper gav tillträde 

till forskningsfältet och via dessa etablerades kontakt med de mellanchefer som intervjuades i 

studien. Urvalsmetoden som användes benämns som snöbollsurval och innebär att tillträdet 

till fältet genererats genom kontakter med individer inom studiens tematiska ram för att sedan 

bilda ett nätverk inom fältet (Bryman, 2011, 196). Sammantaget kontaktades elva 

mellanchefer. Kontakten med intervjupersonerna har genomgående under studien skett per 

mail. Vid undersökning av intresse att medverka i studien sändes ett följebrev till de kontakter 

som genererats. Sju mellanchefer återkom med ett intresse att delta och dessa intervjuades 

sedan. I följebrevet presenterades syftet med studien samt en kortfattad redogörelse om 
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studiens utformning. Följebrevet belyste även forskningsetiska aspekter i form av 

anonymitetsprinciper och intervjupersonernas grundläggande rättighet att kunna avbryta 

intervjun och medverkandet i studien.  

Utformande av intervjuguide 

Utifrån de teoretiska ämnesområden som studien ämnade behandla – Demerouti och Bakkers 

(2007) krav- och resursmodell samt begreppet korstryck – diskuterades möjliga intervjufrågor 

och hur dessa kan resultera i att erhålla den information som eftersträvades. Med hänsyn till 

studiens frågeställningar valdes de intervjufrågor med högst relevans som sedan delades in i 

tre teman: krav, resurser och arbetssituation. Utvalda intervjufrågor omformulerades sedan 

med syfte att öka tydligheten för intervjupersonerna. Till sist gavs intervjuguidens teman och 

frågor en ordningsföljd för att ge intervjun en fördelaktig struktur med kortare faktafrågor 

inledningsvis för att sedan övergå till djupare ämnesfrågor.  

Pilotstudie 

Intervjumetoden inleddes med att genomföra en pilotstudie som innefattade ett 

intervjutillfälle. Pilotstudien utfördes dels för att undersöka hur pass väl intervjuguiden 

fungerade men även för att förse författarna med erfarenhet av intervjuande och den 

semistrukturella intervjutekniken (Bryman, 2011, 422). Båda författarna deltog under 

pilotstudien, vilket möjliggjorde utvärdering och utveckling av intervjutekniken med syfte att 

vara så väl förberedda som möjligt inför de faktiska intervjuerna. Pilotstudien gav även 

underlag för att testa maktbalansering författarna emellan genom att definiera roller och följa 

dessa under intervjuns gång. En av författarna antog rollen att leda intervjun medan den andra 

observerade. Efter att pilotstudien hade genomförts utvärderades den, vilket resulterade i ett 

par adderade frågor i intervjuguiden medan andra togs bort. Dessutom gjordes en rockad, där 

intervjuguiden omstrukturerades genom att byta plats på tema krav och resurser, där temat 

resurser placerades först. 

Etiska överväganden  

I Vetenskapsrådets rapport om god forskningssed (2017, 8) förklaras att rollen som forskare 

medför ett specifikt ansvar mot de individer som deltar i studien, men även mot de människor 

som kan tänkas bli påverkade av forskningen indirekt. Forskningsrapporten behandlar vilka 

etiska överväganden och riktlinjer en forskare bör efterleva för att forskning ska kunna 
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bedrivas och inneha en utvecklande funktion i samhället. Genomgående under studien har 

Vetenskapsrådets grundläggande principer beaktats för att gynna kvalité, genomförande och 

resultat av denna studie (Vetenskapsrådet, 2017, 2).  

En av dessa grundläggande principer presenteras av Vetenskapsrådet (2002, 6) som 

individskyddskravet och omfattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När forskning bedrivs är forskaren enligt 

informationskravet tvungen att informera de berörda om vad forskaren syftar till att studera 

(Vetenskapsrådet, 2002, 7). Kravet om att informera efterlevs i studien genom att både 

ingångskontakten till organisationerna samt intervjupersonerna tagit del av det följebrev som 

skickats ut vid inledande kontakt. Utöver underrättelse om studiens syfte delgav följebrevet 

vederbörande en upplysning om samtyckeskravet. Undersökningsdeltagare ska informeras om 

frivilligheten att delta i studien, möjligheten att avbryta medverkandet samt ge samtycke till 

detta (Vetenskapsrådet, 2002, 9). Ytterligare en aspekt som studien har tagit hänsyn till är 

konfidentialitetskravet. Under studieprocessen har erhållet datamaterial behandlats med 

konfidentialitet och företags- samt personuppgifter har avidentifierats (Vetenskapsrådet, 2002, 

12). Med hjälp av följebrevet har studiens deltagare även informerats om universitetets 

principer vad gäller publiceringsdatabasen DiVA vilket medför ett offentliggörande av 

studien. Det dataunderlag som samlats in har i linje med nyttjandekravet endast nyttjats till 

uppsatsen och det uppsatsen ämnade undersöka (Vetenskapsrådet, 2002, 14). 

I studien har samtliga intervjuer inletts med att förse deltagarna med information om 

individskyddskravet för att sedan erhålla samtycke vad gäller medverkande.  

Genomförande av intervjuer 

Innan intervjutillfället tillfrågades intervjupersonerna vilken intervjuplats som önskades. 

Syftet var att bibehålla och förstärka en trygg relation mellan parterna. Bland de individer som 

intervjuades genomfördes samtliga intervjuer på mellanchefernas arbetsplatser. Alvesson och 

Deetz (2000, 217) diskuterar påverkan av intervjumiljön och hänvisar till forskning som visar 

att intervjumiljön har en betydelse för det kvalitativa utfall som intervjun resulterar i. 

Individer som besitter en chefsroll i organisationen tycks bemöta intervjufrågorna med en 

friare och öppnare attityd vid intervju i neutral miljö utanför kontorets ramar (ibid). Med detta 

i åtanke hade det varit fördelaktigt för studien att genomföra intervjuerna på annan plats än 

kontoret. Den erhållna informationen hade isåfall kunnat vara mer kvalitativ och djupgående. 

Vid förfrågning om plats uppfattades att flertalet av intervjupersonerna hade begränsat med 
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tid och föreslog därmed att träffas på arbetsplatsen under arbetstid. Dock ansågs tillgången till 

fältet och möjligheten att intervjua mellancheferna av större vikt än att förespråka en 

gynnsammare intervjumiljö. 

Att hålla intervjuerna på arbetsplatsen gav å andra sidan möjlighet till att bekanta sig med 

miljön som intervjupersonerna arbetar i, vilket enligt Bryman (2011, 420) främjar en mer 

nyanserad tolkning av materialet. Samtliga arbetsplatser var lokaliserade i 

Stockholmsområdet och intervjuerna genomfördes under en period på två veckor. Intervjuerna 

genomfördes i stängda rum avskilt från övriga medarbetare vilket Bryman (2011, 421) 

rekommenderar i syfte att öka tryggheten för intervjupersonen samt minimera brus vid 

inspelning. Efter ett godkännande från intervjupersonerna användes mobiltelefonen för att 

spela in samtliga intervjuer. Dessa varade mellan 45 och 70 minuter. Utformning av 

intervjuerna baserades på intervjuguiden med syfte att samtalen skulle följa en likartad 

struktur. För att utveckla en fördjupad kunskap om de ämnesområden som benämndes under 

intervjuerna ställdes följdfrågor. Således följde intervjuerna ett konsekvent mönster men med 

viss individualitet. Under intervjutillfällena har intervjuguiden justerats i form av 

ordningsbyte av frågor med avseende att effektivisera datainsamlingen. Genomgående under 

studien har erhållen data behandlats med utgångspunkt i en förståelse om den subjektivitet 

som den kvalitativa metodformen medför.  

Validitet och reliabilitet 

I kvalitativa undersökningar begränsas, om inte elimineras, möjligheten att kunna generalisera 

resultaten till andra miljöer utöver den kontext som studeras. Forskningsdesignen medför 

urvalsmetoder, i detta fall snöbollsurval, som saknar den slumpmässiga faktorn och således 

anses urvalet inte vara representativt för hela populationen. Dessutom är det omöjligt att 

skapa ett representativt urval med endast sju intervjuer (Bryman, 2011, 369). Med detta i 

åtanke tog uppsatsen avstånd från att skapa en allmän uppfattning om den arbetssituation som 

mellanchefer i allmänhet befinner sig i. Istället syftade studien till att bidra med ny kunskap 

och ökad förståelse inom studiens kontextuella ramverk, bestående av sju mellanchefer.  

Vidare kan en studies replikerbarhet förklaras genom huruvida samma forskningsresultat går 

att uppnå igen vid senare tillfälle, vilket benämns som reliabilitet (Kvale och Brinkman, 2014, 

295). Att tydligt och utförligt redogöra för tillvägagångssätt i en studie leder till en ökad 

möjlighet att replikera undersökningen och således genererar en högre grad av reliabilitet. 
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Dock löper kvalitativ forskning en risk att erhålla en lägre grad av reliabilitet då 

datainsamlingsmetoden medför svårigheter att exakt replikera. De genomförda intervjuerna 

har strukturerats efter en intervjuguide som finns i bilagorna, men varit av karaktären 

semistrukturerad vilket medför viss variation i frågorna. Även om intervjuguiden tillämpas 

vid ett senare tillfälle garanteras inte den exakta strukturen då följdfrågor och dialog förändras 

mellan intervjuerna. I ett försök att stärka reliabiliteten har intervjuguiden följts för att främja 

likhet i samtalen. I studien har det tagits hänsyn till att undvika ledande frågor, vilket kan vara 

en påverkande faktor vad gäller reliabiliteten (Kvale och Brinkman, 2014, 295). Ytterligare 

riskerar den subjektiva tolkningen som gjordes i analysen ha en negativ inverkan på 

reliabiliteten.  

För att säkerställa att studien mäter det som syftas att mäta ser man till graden av validitet 

(Kvale och Brinkman, 2014, 296). Under studieförloppet har fokus dels legat på att endast 

undersöka de ämnen inom ramen av syftet men även att besvara de forskningsfrågor som 

studien grundar sig i.  

Intervjupersoner 

De personer som deltagit i intervjuerna har avidentifierats och givits fiktiva namn. I det här 

segmentet kommer det presenteras en kort beskrivning av de sju intervjupersonerna som har 

fått de fiktiva namnen: Allan, Bertil, Cecilia, Didrik, Ester, Freja och Gunnar. Studien ämnade 

inte studera upplevda skillnader kring förutsättningarna för manliga och kvinnliga 

mellanchefer. Detta till trots är det av vikt att klargöra att en medvetenhet fanns bland 

författarna om att skillnader ofta föreligger mellan könen. Detta innebar att ett öga hölls på 

denna aspekt under analysen. Några skillnader i studiens resultat mellan de tre kvinnliga 

mellancheferna och de fyra manliga har dock inte noterats och därför kom studien inte att 

behandla eventuella könsskillnader. Ett ämne som säkerligen är av intresse för framtida 

studier. 

Intervjupersonerna är verksamma inom samma bransch och tillhör konsultbolag som arbetar 

med teknisk projektering. Deras roller är av respektive bolag benämnda som gruppchefer. 

Arbetsuppgifterna för gruppcheferna är uppdelat, där den ena delen motsvarar att arbeta i 

uppdrag, det vill säga debiteringsbar tid. Medan den andra delen av tjänsten innebär att vara 

just chef, där traditionella uppgifter som utveckling av personal, rekrytering och 

resursplanering ingår. 
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Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de alla varit en del av den gruppen som de 

idag är chef över. Grupperna innehåller mellan nio och 16 personer och intervjupersonerna 

har varit aktiva i sin nuvarande roll mellan tre och 20 år. 

Analysmetod 

Det inspelade materialet från intervjuerna har i efterhand transkriberats och sedan kodats 

tematiskt. Under transkriberingen markerades kortfattade uppehåll som *paus*, skratt som 

*skratt* och suck som *suck* vid tillfällen då dessa ansågs ha en inverkan på uppfattningen 

av svaren.  

Med utgångspunkt i studiens tre frågeställningar kodades materialet enligt tre huvudteman i 

form av krav, resurser och mellanchefens roll att vara i mitten. Efter analys av datamaterialet 

identifierades underliggande teman.  

Frågeställningen om mellanchefers förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter beroende på 

vilka krav som de ställs inför studerades med hjälp av två koder som utgörs av organisatoriska 

krav och krav som är speciella för mellanchefer som är konsulter. Frågeställningen om vilka 

resurser som mellanchefer upplever att de har till sitt förfogande delades i sin tur upp i 

följande underliggande tematiska koder: organisatoriskt stöd och resurser för mellanchefer 

som är konsulter. Den tredje frågeställningen behandlades inte utefter några underliggande 

tematiska koder, även om det är olika aspekter av att befinna sig i mitten som berörs.  

Identifierade underliggande teman har sedan färgkodats där varje enskilt underliggande tema 

kopplats till en specifik färg. Detta för att tydliggöra samband och skillnader mellan 

intervjupersonernas åsikter i relation till studerade underliggande teman. Under 

bearbetningsprocessen analyserades en intervju åt gången varvid relevanta stycken fördelades 

under tidigare beskrivna underliggande teman. Efter att intervjuerna kodats tematiskt valdes 

de stycken som tydligt exemplifierade ämnesområdets karaktärsdrag till citat. Vid stycken där 

fragment av meningar citerats presenterades detta som […] i texten. 

Vidare i bearbetningsprocessen analyserades datamaterialet med grund i både teori och 

tidigare forskning samt empiri. Med detta sagt tar studien ställning till en kombination av 

induktivt och deduktivt angreppssätt. Till sist diskuterades de resultat som ansågs vara mest 

betydande för att besvara studiens frågeställningar.  
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Forskarens roll 

I studien har personliga kontakter nyttjats för att få tillträde till det studerade fältet och 

tillgång till de mellanchefer som intervjuats. Att inkludera personliga relationer i forskningen 

menar Kvale och Brinkman (2014, 111) kan medföra en risk vad gäller studiens kvalitet då 

forskarens objektiva inställning till intervjupersonerna kan gå förlorad. Tidigare kontakt kan 

ligga till grund för att forskarna bortser från vissa teman varvid andra betonas, vilket därmed 

kan utveckla partiska drag i arbetet (ibid). Med detta i åtanke löper en risk att studiens resultat 

hämmats av det personliga kontaktnät som tagits till vara. Genomgående under 

studieprocessen har hänsyn tagits till den beskrivna problematiken för att undvika formade 

resultat. Nämnvärt är att de inledande kontakterna ej har deltagit i studien utan enbart 

introducerat intervjupersonerna. Däremot kan valet av urvalsmetod kritiseras i fråga om 

verkan på uppsatsens kvalitet. Snöbollsurvalet medför att uppdraget att utse lämpliga 

kandidater för studien har överlåtits till de personliga kontakterna hos företagen. De 

intervjupersoner som deltagit i studien kan exempelvis blivit utvalda av orsaken att de ansetts 

som representativa för organisationen, pratglada eller att de innehar en unik uppfattning om 

forskningsområdet. Dessutom föreligger en risk för homogenitet vid snöbollsurval, det vill 

säga att kontaktpersonen är lika forskarna, samtidigt som den är lik de andra 

intervjupersonerna som kontaktas för att medverka. Med detta sagt skapas svårigheter i att 

kunna bedöma kvalitén på den urvalsgrupp som har studerats.  

En annan aspekt som kräver reflektion är att intervjumaterialet kan vara något varierande i sin 

beskaffenhet till följd av att olika individer agerade ledare under intervjuerna (Kvale och 

Brinkman, 2014, 295). Detta då en rollväxling tillämpats varvid olika intervjuledare använts 

för intervjuerna i studien. Som intervjuledare tillämpas individuella intervjutekniker och vid 

rollbyte kan dessa vara en påverkande faktor för svarens karaktär. 

Resultat och analys 

Som nämnt ovan har studien som syfte att utifrån sju mellanchefers berättelser analysera deras 

arbetssituation. Den följande resultatdelen inleds med första frågeställningens resultat, alltså 

hur de olika kraven som mellanchefer ställs inför i sin roll upplevs. 
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Vidare presenteras det resultat som utgår från den andra frågeställningen som berör de 

upplevda resurserna som mellancheferna har till sitt förfogande.  

Slutligen redogörs resultatet med utgångspunkt i den tredje frågeställningen som behandlar 

mellanchefernas roll i mitten av organisationen. 

Krav 

Organisatoriska krav 

Strukturer och riktlinjer är grundläggande aspekter som organisationer bygger på. Dessa 

tenderar att skilja sig åt beroende på organisation. I följande avsnitt presenteras de strukturer 

och riktlinjer mellancheferna upplever som krav. 

Mellancheferna har, olika bolag till trots, på många sätt liknande syn på de organisatoriska 

förutsättningarna som de ställs inför. Mellancheferna återger i stora drag en organisation med 

fasta strukturer och med arbetsuppgifter som kan innebära en begränsning i arbetet. Bertil 

förklarar sin syn på delar i arbetet som snarare hämmar istället för att underlätta.  

”Jag kan känna att det blir bara mer och mer i de här stora organisationerna. 

Istället för att lösa problemet så ska man dokumentera hur man ska lösa 

problemet.” – Bertil 

Just administrativa arbetsuppgifter uttrycker flera av cheferna är en aspekt som har blivit 

viktigare på senare år. Att arbeta med dokumentation och uppföljning är något som inte 

tilltalar majoriteten av intervjupersonerna. Ester uttrycker en skepsis mot de arbetsuppgifter 

”som bara måste göras och är mindre roliga”. Detta då de snarare blir en bromskloss i 

utvecklingsarbetet, eftersom att det är upplagt på ett sätt där organisationen ställer krav på 

uppföljning, vilket tar tid och energi från den faktiska utvecklingen. 

I intervjuerna med Gunnar och Freja framkommer inte bara en upplevd begränsning av att 

behöva följa upp och dokumentera arbetet. Både Gunnar och Freja belyser en upplevd tröghet 

i beslutsfattande, där en stor organisation innebär många led som behöver behandla eventuella 

beslut. Besluten kan vara allt från stora organisatoriska frågor till mer marginella frågor som 

att förändra något i kontorsmiljön. Beslutsvägarna är långa, vilket upplevs som en tröghet för 

mellancheferna i organisationen.  
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Bakker och Demerouti (2007) presenterar ett antal olika dimensioner av krav som kan 

påverka anställda, ett av dessa är det organisatoriska kravet. Mellancheferna beskriver 

aspekter av sitt arbete som innebär långa beslutsvägar som leder till hinder i det dagliga 

arbetet. Dessutom diskuteras det som utgör hinder i arbetet i form av administrativa 

arbetsuppgifter och uppföljningsarbete som leder till att andra delar av arbetet hämmas. Dessa 

aspekter är tydliga faktorer som inkluderas under begreppet organisatoriska krav, vilket enligt 

Bakker och Demeroutis (2007) modell kan leda till negativa utfall.  

En ytterligare förutsättning som nämns i samtliga intervjuer är kravet att leverera resultat. Ett 

krav som mellancheferna dock inte tycks uppleva som något betungande, även om det är det 

första som nämns i samband med frågan kring krav. Samtliga mellanchefer jobbar på bolag 

med fördelaktiga resultat de senaste åren, något som nämns som en möjlig anledning till att de 

ekonomiska kraven inte blir allt för tunga. Ester beskriver sin syn på kravet: 

”Jag tror att när det går bra, så känner man inte de ekonomiska kraven lika tydligt. 

När det går sämre, så lyser det igenom mycket mer.” – Ester 

Cecilias inställning till de ekonomiska kraven styrker uppfattningen att ett fördelaktigt resultat 

minskar den press som en anställd ställs inför, även över tid. 

”Det kanske hänger ihop med att bolaget har gått väldigt bra, men jag upplever inte 

och jag har aldrig upplevt som medarbetare att det pratas så mycket om ekonomiska 

krav.” – Cecilia 

Den upplevda pressen på ekonomiska resultat tycks inte vara påtaglig, dock uttrycker 

majoriteten av cheferna att de vet om att kravet finns där och att det såklart är en kritisk 

förutsättning för rollen. Utöver detta förklarar Allan och Didrik att det finns tydligt uppsatta 

mål för att deras grupper ska växa och därigenom leverera ökade resultat. Meijman och 

Mulder (1998, 5) skriver att krav inte nödvändigtvis behöver vara av negativ karaktär, även 

om de i övervägande del av fallen är det. Kraven kan även upplevas som något positivt när de 

anställda har utvecklat den skicklighet som krävs för att hantera dessa (ibid). En annan syn på 

ämnet är den som Ester spekulerar kring, nämligen att det råder en kultur som frodas genom 

att leverera resultat och att det snarare är det som ligger till grund för att de ekonomiska 

kraven på resultat inte känns övermäktiga. 

”Redan innan man blir chef så har man med sig att leveransen sitter djupt inne. Det 

är många högpresterande människor som vill prestera.” – Ester  
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Trots att Ester målar upp prestationskraven som positiva kan det antas att risken samtidigt 

ökar för att det kan upplevas som tung stress när prestationen sjunker eller uteblir. Det vill 

säga, de ekonomiska kraven är idag inte övermäktiga för mellancheferna, utan snarare 

uttrycks de som någonting positivt. Om de olika bolagens resultat skulle börja svikta är det 

möjligt att de förutsättningar som idag kan påverkar positivt, istället orsakar negativa känslor. 

Speciella krav för mellanchefer som är konsulter 

I rollen som både gruppchef och konsult brottas intervjupersonerna med det som utgör en 

balans mellan att arbeta i uppdrag och då också debitera med att vara chef. Mellancheferna 

uttrycker en varierad syn på balansen. Några av cheferna anser att det är av stor vikt att 

fortfarande vara aktiv i uppdragen och att arbeta tekniskt, då det är en förutsättning för att 

förstå sina medarbetares arbetsuppgifter. Bertil berättar att den balansen aldrig har varit något 

problem och att anledningen till det är att han är chef samtidigt som han debiterar. Förmågan 

att kombinera de två uppgifterna är således nyckeln för Bertil. Som majoriteten av de andra 

intervjupersonerna arbetar Freja hälften av tiden med att vara chef och hälften av tiden med 

att debitera i uppdrag. Detta upplevs fungera bra, även om önskan vore att spendera mer tid i 

uppdragen.  

”I det stora hela så känns det som en ganska bra balans. Men under vissa tider så 

känner man att man skulle vilja vara mer i uppdragen. Att man inte riktigt hinner 

med det ena eller det andra.” – Freja 

Gunnar upplever inga problem med upplägget som det ser ut just nu, utan tycker snarare att 

det är utvecklande att få ta del av de olika delarna som jobbet innebär. Allan upplever dock en 

prioriteringsordning som leder till att rollen som chef kan bli lidande gentemot rollen som 

konsult. 

”Chefsrollen får man tyvärr kanske åsidosätta när uppdragen trycker på. Då 

prioriterar man kunden och uppdragen i första hand. Man kanske annars skulle 

kunna vara en ännu mer närvarande gruppchef.” – Allan 

Någon som upplevde att en förändring behövdes få till var Ester, som tidigare debiterade mer 

än hälften av sin arbetstid. Ester upplevde då att det inte fanns tillräckligt mycket tid för sitt 

arbete som chef och debiterar därför nästan ingenting idag. Efter den förändringen i rollen 

berättar Ester att gruppens resultat nu är ännu bättre. Dessutom är farhågan över hur gruppen 

skulle se på att hon inte debiterar som bortblåst då medarbetarna är idel positiva till att få mer 

tid med henne som chef. Ett bättre resultat till trots upplever Ester att det fortfarande är en 
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känslig fråga för cheferna att inte debitera alls. Ester resonerar kring hur utvecklingen av 

gruppchefsrollen skulle kunna se ut: 

”Nu sticker jag ut hakan och säger såhär: Ibland så tror jag att vi skulle våga 

avsätta tid till gruppen och det betyder då att vi behöver våga debitera mindre, om 

jag ska vara så krass. Men för att säga såhär: Säg att jag debiterar 50 procent eller 

10 procent, det betyder inte att jag resterande del av tiden går runt osysselsatt eller 

gör dåligt, utan jag hinner vara superstrategisk […] Om det gör att vi blir 

lönsamma och bättre för medarbetare, så tror jag att vi behöver våga tro mer på 

det, vilket är lite känsligt att säga i ett konsultbolag.” – Ester 

En annan syn på uppdelning mellan debitering och chefskapet har Cecilia, som i grund och 

botten uttrycker sig positivt till uppdelningen hälften-hälften. Detta eftersom det då möjliggör 

att man håller sig uppdaterad i uppdragen och hinner med att vara en bra chef för sina 

medarbetare. Cecilia upplever dock att vid tillfällen där hennes personliga debiteringsgrad 

varit lägre, som de senaste månaderna, är det inte cheferna eller organisationen som pressar 

henne. Cecilia upplever snarare en personlig ångest, framförallt vid rapportering av debiterade 

timmar, då det blir svart på vitt hur få timmar som hon har lagt på uppdragen. 

Det är en speciell situation som beskrivs ovan där en konflikt mellan de två olika rollerna som 

tjänsten innebär presenteras. En konflikt som grundar sig i slitningar mellan att prestera som 

chef för sin grupp, men samtidigt leverera resultat i form av debiterbara timmar i konsult-

uppdrag. Korstryck som begrepp används för klassiska mellanchefsfall där chefen hamnar i 

kläm mellan olika nivåer inom organisationen (Svedberg, 2007, 233). I grund och botten är 

korstryck ett begrepp som ämnar förklara en situation där kraven är motstridiga, vilket leder 

till slitningar i rollen. Även om en slitning mellan roller i tjänsten inte är korstryck i 

begreppets ursprungliga bemärkelse kan det argumenteras för att situationer med två olika 

roller som skapar konflikt kan leda till det som innebär korstryck, nämligen en slitning mellan 

två intressen. 

Resurser 

Organisatoriskt stöd  

För att kunna hantera de arbetskrav som mellanchefer ställs inför är det enligt Demerouti och 

Bakker (2007) av vikt att känna stöd från organisationen. Med grund i krav- och 
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resursmodellen belyser detta avsnitt vilka former av organisatoriskt stöd som förekommer i 

fråga om att kunna hantera verksamhetens uppsatta mål.  

Ett stöd av organisatorisk karaktär som återkommer under intervjuerna är grundläggande 

stödfunktioner i form av HR och IT. Supportverktygen tycks användas i olika utsträckning av 

mellancheferna, där Didrik som bär ansvaret för verksamhetens expandering menar på att 

personalavdelningens hjälp vad gäller att sålla CV och intervjua kandidater är en förutsättning 

för en fungerande rekrytering. Till skillnad från Didrik har Ester, likt flertalet andra 

mellanchefer, ingen regelbunden kontakt med HR, men konstaterar att vetskapen om att 

kunna få hjälp vid svåra personalärenden är betydelsefull. 

Att kunna diskutera med sina gruppchefskollegor återges av mellancheferna som ett 

essentiellt hjälpmedel i det vardagliga arbetet. En sådan stödfunktion ser Allan, Cecilia och 

Didrik i form av de regionsmöten som sker en gång i veckan där samtliga gruppchefer i 

regionen deltar. Cecilia exemplifierar det stöd som mötesforumet innebär: 

”Att kunna ta tid och sätta sig så här och diskutera med varandra om olika 

frågeställningar. Det kan antingen vara frågor om hur andra löst det här eller hur 

jag ska göra om jag har svårt med en medarbetare. Bara lite tips och råd, att få 

bolla lite. Det skulle jag säga är den starkaste supporten.” – Cecilia 

Utöver det hjälpande nätverk som regionsmötena innebär påpekar Gunnar att kontakten 

mellan gruppcheferna utanför mötesrummet är ett betydande stöd i rollen som chef. Den 

vardagliga kommunikationen kan liknas vid ett bollplank som bidrar med perspektiv och 

bekräftar om arbetet går i rätt riktning. Möjligheten att dagligen kunna rådfråga 

gruppchefskollegorna om enkla men även komplicerade uppgifter förekommer i flertalet 

intervjuer med mellancheferna som en förutsättning för att kunna lära sig och därmed utvidga 

kunskapsbanken. I ett resonemang om stödet från gruppcheferna berättar Allan: 

”Vi pratar med varandra på daglig basis om saker och ting. Det kan vara affärsråd, 

anbud, verksamhetsfrågor eller personalfrågor. Det är ett bra stöd.” – Allan 

Hjälpen från chefskollegorna kan liknas med den sociala resurs som Demerouti och Bakker 

(2007) utvecklar i krav- och resursmodellen. De menar på att sociala aspekter kan vara en 

bidragande kraft till personlig utveckling, vilket kan tänkas vara en del i den lärandeform som 

den ömsesidiga stödfunktionen mellan gruppcheferna medför.  

Att bolla information uttrycks som en betydande aspekt av stöd, men behöver nödvändigtvis 

inte äga rum mellan gruppchefer. Under majoriteten av intervjusamtalen utvecklas 



 

 25 

mellanchefernas stöd från chefen till ett centralt tema. Det framkommer att den stödjande 

relationen har en stor betydelse för den arbetsroll som mellanchefer besitter. Stödet från 

cheferna beskrivs dels som en övergripande stöttning men även i form av direkt handledning 

vid komplexa situationer. Bertil menar att stödet alltid är av stor vikt för att bolla saker, 

speciellt betydande är det vid personalfrågor som inte kan diskuteras med vem som helst. 

Samtliga mellanchefer uttrycker att vid verkligt behov finns möjlighet att få stöttning från sin 

chef. Freja resonerar om relationen till sin chef: 

”Chefen är kontaktbar dygnet runt skulle jag säga. Om det skulle dyka upp något så 

skulle jag alltid kunna kontakta henne.” – Freja 

I vilken utsträckning som stödet finns tillgängligt i vardagliga frågor skiljer sig emellertid för 

mellancheferna. Didrik berättar om fördelen att fysiskt befinna sig i samma lokaler och 

sammanhang (såsom projekt och möten) som sin närmsta chef. Detta genererar en kultur där 

chefsstödet alltid finns tillgängligt i vardagen. Till skillnad från Didrik träffar Freja sin chef 

under mer ordnade former vid avstämningsmöten som tillämpas specifikt för stöttning ett fåtal 

gånger per månad. Cecilia menar på att stödet från sin chef är bra när tillfället väl ges, men 

önskar att få mer tid för att diskutera småsaker i vardagen då hennes chef vanligtvis är fysiskt 

frånvarande. I en tidig version av krav- och resursmodellen belyser Demerouti m.fl. (2001) 

just stödet från chefen som en av de resurser som är av vikt för individen. En annan del av 

resurserna som studeras i deras undersökning är en som är nära förknippat med stödet från sin 

chef, nämligen feedback på utförda arbetsuppgifter (ibid). En bristfällig kontakt med sin 

närmsta chef kan med stor sannolikhet även leda till att andra mekanismer i arbetet går 

förlorat, som exempelvis möjligheten att få feedback på utförda arbetsuppgifter.  

Resurser för mellanchefer som är konsulter  

För att göra det möjligt för mellancheferna att hantera den tudelade rollen som det innebär att 

vara både konsult och chef är det av vikt att ha resurser till sitt förfogande. Mellancheferna 

målar upp en bild av en miljö där arbetsbelastningen går i vågor. Det är under topparna av 

dessa vågor som det tydligaste behovet av stöd i form av resurser finns.  

Freja beskriver att vid hög arbetsbelastning är det den långsiktiga planeringen som blir 

lidande och under en begränsad tid fungerar det att släcka bränder. Bertil är inne på samma 

spår: 
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”Det dyker upp någonting här, det dyker upp någonting där, sen stoppas det där 

projektet och man måste planera om. Man tror att det är långsiktig planering, men 

till stor del är det att lösa problemen vecka för vecka.” – Bertil 

En tydlig resurs är möjligheten att kunna prioritera i sitt eget arbete. I sin modell beskriver 

Bakker och Demerouti (2007) att de resurser som en individ har till sitt förfogande kan vara 

olika beroende på vilken arbetssituation individen befinner sig i. I rollen som både chef och 

konsult är just möjligheten att själv prioritera i sitt arbete en av dessa tydliga resurser. 

Samtliga intervjupersoner diskuterar just området prioritering och har en samstämmig syn på 

att de är relativt fria att göra prioriteringarna som de själva upplever är viktigast. Allan och 

Freja beskriver att prioriteringsordningen ser olika ut beroende på vilken typ av ärenden som 

ligger på bordet. Akuta personalfrågor är otroligt viktiga, medan det i vanliga fall är 

debiterings-uppdragen som kommer högst upp i ordningen. 

Friheten att själv välja hur man önskar prioritera är något som kan liknas vid begreppet 

autonomi (Dill, 1958), ett koncept som alltid har varit en viktig aspekt av resurser i 

utvecklingen av krav- och resursmodellen (Bakker och Demerouti, 2007). Vid en situation 

med hög arbetsbelastning, exempelvis, vände sig Ester till sin chef för att rådgöra kring vad 

som skulle prioriteras och fick då det kortfattade svaret: ”Du mäts på gruppens resultat”. 

Detta är något som skulle kunna anses vara en begränsning i form av stöd från överordnad 

chef, samtidigt som det ger Ester en frihet att själv agera för att nå målen. Denna situation 

samstämmer med Thompson och Wolstencrofts (2018) studie, där mellanchefer inom privat 

sektor har en stor frihet att agera för att hantera målen.  

Mellanchefernas känslor för att kunna påverka sin egen roll liknar varandras. Även om flera 

känner att det ställs krav på att debitera ett visst antal timmar råder en samstämmighet kring 

möjligheten att förändra rollen. Allan exemplifierar möjligheten: 

”Jag skulle kunna tacka nej till uppdrag och lägga mer tid på min chefsroll. Det kan 

jag själv styra, för det finns inget krav på att jag ska jobba ett visst antal procent i 

uppdrag. Det finns ett lönsamhetskrav på gruppen, hur jag jobbar är mindre 

intressant.” – Allan  

Även här nämns just kravet att nå målen, men samtidigt möjligheten att själv styra sitt arbete 

för att nå dit. 



 

 27 

Vid hög arbetsbelastning är möjligheten att kunna lämna ifrån sig delar av uppdragen till 

kollegor en viktig resurs för samtliga av gruppcheferna som arbetar i uppdrag. Detta beskrivs 

av Freja: 

”Viktigast är att det finns någon annan som går in och tar det helt enkelt.” – Freja 

Den form av resurs kan liknas den sociala och organisatoriska resursen i Bakker och 

Demeroutis (2007) modell, där man vid hög arbetsbelastning har möjligheten att lämna över 

en del av sitt arbete till en kollega som kan stötta upp i den typen av situationer. Detta 

bekräftas även av Bertil som uttrycker att ett av de absolut viktigaste stöden i rollen är att vid 

hög belastning kunna ha kompetenta kollegor som går in och tar ett större ansvar i uppdragen.  

Att befinna sig i mitten 

Som nämnts tidigare besitter mellanchefer en roll i organisationen som karaktäriseras av ett 

systematiskt mellanled och fungerar som länken mellan operativ verksamhet och strategisk 

ledning (Mintzberg, 1979, 26). Att som mellanchef befinna sig mellan dessa kan skapa en 

problematik där positionen hamnar i kläm mellan två kravställande parter – även definierat 

som korstryck (Svedberg, 2007, 233). Följande avsnitt redogör för hur intervjupersonerna 

upplever detta mittenled och påvisar både vilka motstridiga krav och förebyggande resurser 

som förekommer i organisationen.  

Vid samtal med intervjupersonerna är löneförhandlingar med mellanchefernas medarbetare ett 

återkommande tema i fråga om att befinna sig i mitten. Detta upplevs av flera mellanchefer 

som ett konkret exempel på situationer då oförenliga intressen utvecklar ett korstryck som 

sätter dem i kläm. Didrik beskriver en problematik då en anställd gjort sig förtjänt av en 

löneutveckling men där Didrik ej får medhåll från sin chef. Vidare förklarar Didrik att man i 

dessa situationer både vill vara en rättvis chef och kunna belöna prestationer samtidigt som 

beslutet är taget av högre chefer och därmed behöver efterföljas. Bertil instämmer att 

löneförhandlingar är besvärliga och menar på att det sällan finns utrymme för att kunna 

fördela pengar i linje med ens personliga önskan. 

Utöver att vara oenig i löneförhandlingar framkommer i somliga intervjuer att direktiv 

uppifrån kan generera en känsla av korstryck för mellancheferna. Cecilia upplever en 

konfliktartad sits när chefer vid vissa tillfällen ger direktiv om vilka anställda som ska ingå i 

specifika projekt. I ett resonemang berättar Cecilia: 
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”Jag vet att den här personen varken kommer trivas eller må bra i det här projektet 

[…] då känner jag mig ibland mitt i mellan när min chef kommer och bestämmer att 

personen ska ingå i den projektgruppen.” – Cecilia 

Likt Cecilia återger Ester en bild av att direktiv från hennes chef stundtals riskerar att sätta 

henne i kläm mellan de två kravställande parterna. Ester förklarar hur högre chefer vill att det 

ska debiteras mer i organisationen samtidigt som personalen ska fullfölja den planerade 

utvecklingsplanen vad gäller utbildningar: 

”Medarbetarna vill utvecklas samtidigt som jag måste kommunicera att vi som 

enhet måste fokusera mer på uppdragen.” – Ester  

Motstridigheter uppstår då gruppens utökade debiteringskrav tar upp majoriteten av 

arbetstimmarna och inte lämnar utrymme för den utveckling och utbildning som personalen 

efterfrågar. 

Mellancheferna redogör alltså för den problematiska arbetssituation som kan uppstå mellan 

den operativa verksamheten och den strategiska ledningen. Genom Svedbergs (2007, 233) 

förklaring av korstryck kan mellanchefernas mittenläge belysas och balansen mellan att få 

direktiv och ge direktiv förstås. I löneförhandling utsätts mellancheferna Didrik och Bertil för 

korstryck där situationen präglas av oförenliga intressen från ledningen, mer specifikt 

cheferna, och verksamheten i form av den egna personalen. Då lönesumman är förbestämd av 

organisationens högre chefer förlorar mellancheferna möjligheten att fullt tillgodose 

anställdas önskemål och korstryck uppstår. På liknande vis identifieras korstryck i Cecilia och 

Esters arbetssituationer då chefens direktiv motstrider personalens intressen och således sätter 

mellancheferna i kläm.  

Vid tillfällen då korstryck belastar mellancheferna krävs ett ställningstagande vad gäller de 

oförenliga krav som föreligger. I intervjuerna framkommer att mellancheferna bemöter 

situationerna olika varvid somliga värderar anställdas intressen medan andra värnar om 

ledningens krav. Bertil poängterar dilemmat: 

”Ingen är nöjd, det är ju en mellanchefs lott. VDn tycker att man ska vara lojal mot 

firman, men ofta så är man mer lojal mot personalen.” – Bertil 

Även Didrik berättar om avvägningen som mellancheferna tvingas göra och hur anställdas 

välmående värderas framför chefers direktiv: 
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”Jag försöker oftast prioritera gruppen mest. I lägen där antingen gruppen får 

jobba övertid och jobba ihjäl sig eller att vi ska uppfylla chefens önskemål som inte 

är rimliga – då prioriterar jag gruppen och säger nej till chefen.” – Didrik 

Till skillnad från Bertil och Didrik menar Allan att lojaliteten till organisationen istället 

prioriteras högst: 

”Jag måste ju alltid försvara företagets beslut när det kommer direktiv uppifrån […] 

Man måste absolut vara lojal mot sitt företag och de beslut som fattas måste jag stå 

för och förmedla till 100 procent.” – Allan 

Problematiken då mellanchefer bör vara lojala mot högre chefer och samtidigt visa solidaritet 

mot sina medarbetare belyses av Svedberg (2007, 234). Oavsett hur mellancheferna går 

tillväga kommer endera parten att visa missnöje vilket sätter mellanchefer i en svår sits.  

Att ha en förståelse hos både medarbetare och högre chefer anses av flertalet mellanchefer 

bidra till att reducera korstryck genom att underlätta konflikthantering vid motstridigheter 

mellan organisationens parter. Förståelse i gruppen antyder Freja vara en bakgrund till fåtalet 

motsättningar som inträffat och är enligt henne baserat på flera års gemensamma erfarenheter 

då gruppen varit intakt länge. Medarbetarnas förståelse upplever även Bertil som fördelaktig i 

fråga om att dämpa korstryck. Bertil menar på att personalen visar stor hänsyn och förståelse 

för sin chef och vill inte vara till besvär under perioder av hög arbetsbelastning. 

Medarbetarnas förståelse skapar en medvetenhet om att deras önskemål inte alltid kan 

verkställas av mellanchefer då krav från högre instanser är av större vikt.  

För att motverka korstryck tycks även en förståelse hos högre chefer vara en betydande faktor.  

”Alla har suttit i samma sits på något sätt. De vet ju vilka problem vi ställs inför. 

Jag känner verkligen att de har en förståelse” – Didrik 

Att ha en kultur inom organisationen där chefer rekryteras internt förklarar Didrik bidra till att 

högre chefer är medvetna om den komplexa situation som mellanchefer handskas med. 
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Diskussion 

Mellanchefspositionen har haft en komplicerad resa, från att vara grundpelare i organisationen 

och vital för att strukturerna skulle hållas samman, för att sedan fasas ut i ett försök att skapa 

mer horisontella organisationer. Denna utveckling var inte lyckad då avsaknaden av 

mittenledets funktion lämnade tydliga negativa spår och implementerades därmed återigen 

(Hagström, 2003; Huy, 2001). Med detta i åtanke var det av intresse att studera vilka 

förutsättningar som upplevs viktiga för mellanchefer samt vad som skapar en miljö där rollen 

ges möjlighet att leverera. 

Syftet med studien var att genom intervjuer ta del av sju mellanchefers upplevelser angående 

den arbetssituation som de ställs inför. Resultatet i studien kom dels att bekräfta tidigare 

studier och litteratur kring ämnet mellanchefer, men kom också att bidra med intressant 

information gällande ett antal aspekter som kompletterar forskningsområdet. 

Den inledande frågeställningen handlade om de krav som mellancheferna ställs inför i sitt 

arbete. Arbetsrelaterade krav är en viktig faktor och kan förstås genom Bakker och 

Demeroutis (2007) modell som belyser vikten av att kunna hantera krav i arbetet. Enligt 

modellen är hanterbara krav viktiga för individens hälsa, samtidigt som de också är viktiga för 

de positiva organisatoriska utfall som de kan leda till.  

Studiens syfte var dock inte att studera eventuella hälsoeffekter eller organisatoriska utfall. 

Istället var det av intresse att bidra med kunskap kring vilka krav som upplevs som 

utmärkande för rollen. Tidigare forskning har i stor utsträckning studerat hur balansen mellan 

krav och resurser kan leda till negativa hälsoeffekter som stress och utbrändhet (Bakker m.fl. 

2014; Schaufeli m.fl. 2008; Schaufeli 2009). Att kunna särskilja vilka krav som skulle kunna 

leda till dessa effekter är därför av intresse för såväl organisationer som för individer. 

Kraven som framhävdes under intervjuerna är bland annat de som i Bakker och Demeroutis 

(2007) modell skulle kunna presenteras som organisatoriska krav. Dessa blev dock mer 

preciserade i den här studien och visade sig bland annat handla om tröghet i både 

beslutsfattande inom organisationen och i vissa arbetsmoment, vilket stannar upp arbetet. 

Utöver dessa diskuterades kraven på ekonomiska resultat som något positivt och utvecklande. 

Precis som några av intervjupersonerna nämner resonerar också författarna kring att detta kan 

vara beroende av ett ekonomiskt gynnsamt läge för organisationerna. Risken anses stor att en 
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förändring på marknaden skulle kunna innebära helt andra förutsättningar vad gäller krav på 

att leverera ekonomiska resultat. Således skulle en marknadsförändring med stor sannolikhet 

även påverka studiens resultat.  

En annan aspekt av krav är den potentiella konflikt som mellancheferna ställs inför i sin 

tjänst, där de både ska vara just chef, men även arbeta i konsult-uppdrag och debitera. Denna 

situation är speciell för de intervjupersoner som deltar i studien och upplevelserna kring hur 

detta ska hanteras är också spridda. Å ena sidan finns önskan av vissa om att debitera mer, 

medan önskemål om att vara chef fler procent av sin arbetstid lyfts av andra. 

Den andra frågeställningen behandlade resurser som mellancheferna upplever som viktiga att 

ha till sitt förfogande. Resurser står på den andra sidan av balansbrädan i Bakker och 

Demeroutis (2007) modell och innefattar en mängd olika aspekter. Aspekter som är av vikt 

för individen går i mångt och mycket i linje med tidigare studier i ämnet. Både Elofsson m.fl. 

(2016) och Demerouti m.fl. (2001) belyser vikten av stöd från sin chef som en av de resurser 

som är viktigast, vilket går i linje med det som intervjupersonerna nämner i studien. Den 

enskilt viktigaste resursparametern i Karaseks (1979) ursprungliga krav- och resursmodell är 

autonomi. Likaså är möjligheten att styra sitt eget arbete är också en av de förutsättningar som 

är av vikt i arbetet för mellancheferna i den här studien, inte minst för att kunna hantera 

kraven som utgörs av att både vara chef och konsult.  

Efter att ha fått ta del av mellanchefernas berättelser verkar det som att preferenserna för hur 

rollens två delar ska hanteras skiljer sig åt. Vidare kan det argumenteras att det borde vara i 

organisationernas intresse att se över hur rollens upplägg idag ser ut. En av mellancheferna 

upplever personlig ångest då den egna debiteringen är låg, medan en annan trivs med 

förändringen att ha slutat debitera helt, vilket också har lett till att gruppen har levererat ett 

bättre resultat. Andra intervjupersoner önskar arbeta en större del av tiden i uppdrag. Även om 

situationen kan se olika ut för de sju mellancheferna kan man förmoda att en flexibilitet 

angående debiteringsgraden i organisationerna skulle kunna leda till bättre individuella 

förutsättningar för intervjupersonerna att utföra sitt arbete. En form av organisatorisk resurs 

skulle kunna innebära mer individualiserade upplägg vad gäller fördelning av tid på att vara 

chef och att debitera i konsult-uppdrag. Just en tydlig rolldefinition är något som McConville 

och Holden (1999) belyser som en viktig faktor för att kunna utföra det arbete som 

mellanchefsrollen innebär. Avsaknaden av en tydlig rolldefinition kan även leda till 

ämnesområdet som den tredje frågeställningen behandlar, att som mellanchef hamna i kläm 

(McConville och Holden, 1999). 
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Mer specifikt syftar frågeställning nummer tre till att behandla en preciserad form av krav 

som är speciell för rollen mellanchef. Svedberg (2007, 233) benämner situationen då 

mellanchefer hamnar i kläm mellan motstridiga krav som korstryck. Intervjupersonerna 

bekräftar i vissa avseenden det som litteraturen tidigare har beskrivit. Mellanchefer befinner 

sig i en position inom företag som utgör problem då påtryckningar från både den strategiska 

ledningen och den operativa verksamheten skapar en problematisk miljö i vissa hänseenden 

(Drakenberg, 1997, 8; Lindgren, 2007, 11). Mellancheferna beskriver att vissa av dessa 

hänseenden som i deras situation skapar en känsla av att vara i mitten är lönefrågor och 

fördelning av uppdrag för medarbetarna.  

Något som inte behandlas i tidigare litteratur är hur medarbetares förståelse bidrar till att 

motverka korstryck. Mellancheferna uttrycker att stödet i form av förståelse från sina 

medarbetare i gruppen är både viktigt och vanligt förekommande vid situationer då behovet är 

extra stort. Dessutom finns det en förståelse högre upp i organisationen för mellanchefernas 

situation då intern rekrytering har lett till att mellanchefernas chefer har befunnit sig i samma 

situation tidigare. Det framstår som att det här är de två enskilt viktigaste förutsättningarna för 

att både skapa goda möjligheter för mellanchefer att genomföra sitt arbete, men även för att 

motverka korstryck. Även om mellancheferna upplever förståelse av sina medarbetare och 

chefer förekommer situationer då det är problematiskt att leva upp till båda parters 

förväntningar, varvid mellanchefernas inställning skiljer sig i termer av ställningstagande. 

Somliga uttrycker att de alltid tar ställning för organisationen, medan andra står bakom 

gruppen. Även om ställningstagande för endera part inte alltid är fördelaktigt, är det i vissa 

situationer ofrånkomligt. Mellanchefer befinner sig i korstrycket mellan sina medarbetare och 

högre chefer och ibland är det omöjligt att göra alla nöjda. Vid dessa tillfällen kan det 

argumenteras för att en förståelse från intressenterna inom organisationen är av stor vikt. 

Dessutom vore det positivt om mellancheferna inte alltid tar den ena partens sida, utan att 

man vid olika tillfällen tar olika sidors parti, vilket i slutändan kan leda till ett ökat förtroende 

och en mer förstående kultur. 

Resultatet tyder på ett mönster som visar på en avsaknad av tydlighet i den roll som 

mellancheferna har. I flertalet teman som mellancheferna uttrycker som problematiska kan 

situationen tolkas som att det föreligger en brist på strukturer och tydlighet från den högre 

ledningen. Den tudelade rollen, förutsättningar för löneförhandlingar och hur medarbetare 

placeras i uppdrag är exempel på teman som mellancheferna uttrycker en problematik kring. 

Att tillämpa tydliga riktlinjer och strukturer kring områden likt dessa är en potentiell 
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utveckling av rollen som mellancheferna i studien har. Detta skulle kunna leda till positiva 

utfall i form av ett ramverk inom vilket det är fritt att agera och där autonomin blir större. 

Dessutom medför ramverket en tydlighet som gynnar en större förståelse inom organisationer. 

Risken finns dock att detta ramverk blir för strikt och autonomin istället blir hämmad. Just 

området ”organisatoriska strukturer för mellanchefer” kan vara ett intressant område för 

framtida studier. Dessutom skulle det kunna vara av intresse att studera hur de aspekter av 

krav och resurser som presenterats i den här studien faktiskt påverkar hälsa. En intressant 

studie skulle kunna vara att undersöka upplevda nivåer av både de krav och resurser som 

presenterats här och dessutom inkludera frågor som rör upplevd hälsa. Studiens resultat är 

baserat på sju mellanchefers upplevelser och således bör inte materialet ses som facit för 

framtida forskning. Dock kan studien användas som ett riktmärke för kommande forskning 

inom samma ämnesområde. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Följebrev 

Hej! Vi är två stunder som just nu skriver vår kandidatuppstas på sociologiska institutionen på Stockholms 

Universitet. Det vi ämnar att undersöka har fått den övergripande frågeställningen: “Hur upplever mellanchefer 

förutsättningarna att utföra sitt arbete?”.  

Mer specifikt har vi som mål att studera hur ett antal svenska mellanchefer/gruppchefer upplever sin 

arbetssituation och de förutsättningar som tjänsten ställs inför.  

Vi söker därför 7-8 chefer att få intervjua, en intervju som beräknas till ungefär 1 timme. 

Intervjuarbetet är planerat främst till v. 16-17. Om du väljer att delta i studien kommer vi att avidentifiera både 

dig och din arbetsplats i arbetet. Med din tillåtelse kommer vi att spela in intervjun, för att sedan transkribera 

den. Detta för att minska risken för missförstånd och underlätta i analysarbetet, när vi har transkriberat intervjun 

raderas inspelningen. När som helst under studiens gång har du möjlighet att hoppa av och din intervju kommer 

att tas bort från materialet. När vi är färdiga med arbetet kommer uppsatsen att laddas upp på arkiverings-och 

publiceringssystem på universitet (DIVA) och då bli tillgänglig för allmänheten. Vi kan självklart även skicka ett 

färdigt exemplar till dig som deltar. Om du inte har möjlighet att delta, eller har lust med det, men kanske känner 

någon som du tror gärna deltar, får du jättegärna skicka deras kontaktuppgifter. 

Vid frågor, vänligen maila christoffer-thulin@hotmail.com  

För att kontakta handledare vid sociologiska institutionen, lotta.stern@sociology.su.se  

Vi ser fram emot att höra från dig!  Med vänliga hälsningar, Christoffer Thulin & William Klasson 

Bilaga 2: Intervjuguide 

Tema 1 – Resurser  

Kan du förklara vad stöd innebär för dig i din roll som mellanchef? 

I vilka situationer upplever du att du i din chefsposition är i behov av stöd?  

När du upplever din arbetsbörda som hög, vilka möjliga stöd har du tillgång till då? 

Känner du dig ibland begränsad av organisatoriska strukturer eller har du alltid möjligheten att påverka din egen 

roll? 

Hur ofta har du möjlighet att ta del av det stöd som din chef ska vara för dig? 

Vilka förutsättningar känner du behöver vara uppfyllda för att du ska känna arbetstillfredsställelse? 

Tema 2 – Krav  

Vad upplever du att du har för förväntningar på dig från organisationen? 

Har din chef eller ännu högre ledning ett stort inflytande på ditt arbete? 

Som gruppchef, ställs det några ekonomiska krav på dig?  

Är det möjliga att uppnå? 

Hur stort fokus skulle du säga att du lägger på att utveckla de anställda? 

Hur mycket tid skulle du uppskatta att du lägger på att arbeta i projekt där du kan debitera kund? 

Skulle du vilja lägga mer eller mindre? 

Vilka krav eller mål skulle du vilja ställdes på dig? 

Tema 3 – Arbetssituation  

Upplever du att du ibland hamnar i mitten av organisationen?  

Innebär det ibland svårigheter? Förklara! 

Vid krav från olika håll, vilka krav prioriteras? 

Vad är bakgrunden till den prioriteringen? 

Finns det någon struktur som gör att du kan ställa krav på din närmiljö för att förbättra dina förutsättningar?  

Om nej, är det något du skulle vilja ha? 

Vid tillfällen med hög arbetsbelastning, vilka aspekter av ditt arbete är det som kan bli lidande? 


