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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att få större förståelse för förhållandet mellan stress, krav och ledarskap 

samt vilka strategier en mellanchef kan använda sig av för att hantera situationer som upplevs 

stressande. Syftet har mynnat ut i följande frågeställningar: 

- Vilka krav upplever mellanchefen från personal, ledning, samhälle och sig själv? 

- Vilka moment i arbetet upplever en mellanchef som stressande? 

- Vad kan en mellanchef göra för att hantera motstridiga arbetskrav och upplevd stress? 

Metod  

Studien består av en kvalitativ undersökningsmetod där sex chefer har intervjuats angående 

rollen som mellanchef. Fem av dem ingår och en har tidigare ingått i den kommunala sektorn. 

De arbetar som rektorer eller förskolechefer. Intervjuerna har spelats in och transkriberats 

ordagrant vilket gör att data inte sorterats ut innan analys och tolkning. De har bearbetats 

genom upprepad genomläsning av det transkriberade materialet och sedan sammanfattats var 

för sig. Relevanta tankegångar och citat för frågeställningarna har därefter plockats ut. Vidare 

kopplas materialet ihop med de teoretiska modeller kring ledarskap och stress som studien 

grundar sig på. 

Resultat  

De övergripande kraven från mellanchefens olika relationer består av att personalen vill bli 

sedda, från ledningen att budgeten ska hållas samt administrativa krav och från samhället att 

verksamheten ska följa de riktlinjer som är uppsatta.  Kraven mellanchefen har på sig själv 

handlar om att uppfylla de krav som ställs från personal, ledning och samhälle samt att inte 

kräva mer av sig själv än att göra sitt bästa.  Orsaker till känsla av upplevd stress är det 

administrativa arbetet, att det dyker upp oväntade saker som ska göras eller lämnas in, 

ekonomiska krav samt att balansera och motsvara alla krav som ställs ifrån de relationer en 

mellanchef har.  

Slutsats 

Motstridiga krav och förväntningar samt brist på kontroll kan ge upphov till upplevd stress. 

Som mellanchef krävs strategier för att hantera problematiken och hitta en balans i tillvaron. 

Strategierna kan bestå av prioritering, planering, gränsdragning, stöd, reflektioner, "gilla 

läget", koppla bort arbetet samt göra saker som skapar må bra känslor. 
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1 Inledning 

Många av de vanligaste sjukdomarna hos den vuxne går i 40-70 procent av fallen, att koppla 

till långvarig stress i kombination med en ogynnsam och ohälsosam livsstil (Ekman & 

Lindstedt 2005, s. 372). Den senaste beräkningen för sjukfrånvarokostnaderna på grund av 

arbetsrelaterad stress presenteras i en regeringsrapport (Näringsdepartementet 2001, s.20) och 

beräknas uppgå till 8,2 miljarder kronor per år. Folksjukdomar som högt blodtryck, hjärt-

kärlsjukdomar samt kroniskt trötthetssyndrom kan alla vara stressrelaterade (Eriksen & Ursin 

2005, s.53). 

Ledarskap, stresshantering och hälsa är idag ett väldebatterat område. Vid ledarskapscentrum 

på Gymnastik- och idrottshögskolan bedrivs kurser som behandlar områdena ovan. Under en 

av dessa kurser väcktes tankarna från organisationsteorier och mellanchefens komplexitet till 

studiens hypotes. Som mellanchef krävs en förmåga att hantera balansen mellan olika krav 

och förväntningar för att upplevd stress inte ska förgöra en. 

Det karakteristiska för en mellanchef är att han eller hon har chefer både över och under sig i 

organisationshierarkin. Mellanchefen befinner sig i verksamhetens centrum med kontakter 

uppåt, nedåt inom organisationen och utåt till omvärlden. Rollen måste därför kännetecknas 

till hälften av kommunikation, anpassning, förhandling, kompromisser och smidighet och till 

andra hälften, drivkraft, självständighet samt integritet. (Franzèn 2004, s10 ff.) 

Studien kommer att utgå från en bredare definition av begreppet mellanchef. Begreppet kan 

definieras som en person som har medarbetare både under och över sig i 

organisationshierarkin (ibid).  

Selye benämner stress som kroppens ospecifika uppvarvning som svarar på vilken påfrestning 

eller utmaning som helst. Den här uppvarvningen eller reaktionen kan vara viktig för 

överlevnaden och behöver inte vara sjuk i sig. (Theorell 2003, s.35) Vid långvarig påfrestning 

kan däremot reaktionerna leda till stressrelaterade sjukdomar (Eriksen & Ursin 2005, s.52).  

Rollen som chef och förhållandet till stress känns inte helt långsökt. Krav och förväntningar 

som är motstridiga från olika håll borde göra chefens vardag till en kamp att hantera den 

stress som upplevs för att undvika den sjukdomsbild som idag finns. 
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I litteraturen benämns dessa motstridiga krav och förväntningar som dilemman. Franzen 

(2004, s103) uttrycker det som krav på att hitta balans mellan oförenliga intressen eller 

principer.  

Att människan ska kunna utöva kontroll över sin egen situation är fundamentalt. Att utöva 

kontroll över en situation har att göra med coping. (Theorell 2003, s.16 ff.) Det betyder att 

strategier för att hantera stress behövs för att bibehålla välbefinnandet. Vilka strategier 

använder mellanchefen? 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Forskningsläge 

Det finns en del tidigare forskning som berör studiens tema. I Elvi Richards (1997) 

avhandling I första linjen – arbetsledares mellanställning, kluvenhet och handlingsstrategier i 

tre organisationer framkommer problematiken i mellanchefens arbetssituation i vilken 

mellanchefen ska vara lojal mot ledningens krav och samtidigt vara lyhörd mot personalens 

intressen. Detta kan ge upphov till spänningar mellan olika intressen. 

I avhandlingen Feedback and stress in Human Service Organizations fokuseras syftet till att 

undersöka arbetsrelaterad stress och feedback. Vidare var syftet att undersöka processen som 

styr krav och genererar påfrestning inom människovårdande yrken. I avhandlingen har fem 

organisationer jämförts. En del av slutsatsen är att ledarskapet antas vara komplext inom 

politiskt styrda organisationer. Olika förväntningar från intressenter, till exempel klienter, 

allmänheten, arbetstagare, arbetsgivare samt politiker, bidrar till komplexiteten i ledarskapet 

likväl som inbyggda målkonflikter kan göra detsamma. (Pousette 2001) 

I rapporten Ledarskap och stress i politiskt styrd verksamhet från Institutet för stressmedicin 

(2004) undersöks genom kvalitativa intervjuer chefers stressbelastning och strategier för att 

hantera psykosociala arbetsmiljöproblem i politiskt styrd verksamhet. Stressbelastningen 

orsakades dels av formella krav och hård styrning, dels av informella krav, brist på stöd och 

möjlighet till tillitsfull kommunikation. De strategier som användes utmärktes av 

ansträngningar att balansera kraven och bibehålla förtroendet från såväl högre som lägre 

nivåer i organisationen.  

Ulf Månssons (2005) magisteruppsats inom ledarskap Stress- mellanchefens vardag beskriver 

hur mellanchefer vid Kriminalvården i Tidaholm upplever förväntningar från organisationen 
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och organisationens anställda, samt hur detta påverkar mellanchefernas individuella situation 

ur ett stressperspektiv. Resultaten från studien visar att arbetsbelastning och tidsbrist är källor 

till stress. Tillsammans skapade dessa faktorer en upplevd känsla av otillräcklighet. Vidare 

klargjordes att bristfälligt ledarskap och känslan av osäkerhet var viktiga stressfaktorer. 

1.1.2 Mellanchef 

Ledarpositionen skiljer sig ifrån de flesta andra positioner i arbetslivet. När en ledare agerar i 

relation till sina medarbetare blir dessa relationer ofta mer personliga än andra relationer i 

yrkeslivet. Till kunder och klienter är relationen ofta mindre jämlik och det är möjligt att i sin 

profession gömma sig bakom sin roll eller åtminstone krypa in i organisationens skal när det 

blir svårt. (Lindgren 2007, s.18 f.) 

Schartau (1993, s.51) beskriver de motstridiga krav en mellanchef kan ställas inför. Dels 

uppåt mot sin chef som underordnad, dels nedåt mot sin personal som överordnad samt i 

sidled som jämlik mot sina kollegor. Rollkonflikter kan uppstå när förväntningar på flera av 

dessa roller inträffar samtidigt och tvetydighet i vilka skyldigheter mellanchefen har kan 

orsaka stress. Dessa problem kan vara än värre i den offentliga sektorn där målen kan vara 

otydliga och kraven än mer motstridiga. (Ibid s.52)  

Svedberg (2007, s.366) nämner det meningsskapande ledarskapet där en mellanchef passar 

väl in i de relationerna en ledare ställs inför; äkthet mot sig själv, trohet utåt mot klienter, 

lojalitet mot uppdragsgivare samt solidaritet mot personal.  

Äkthet handlar om att vara sann mot sig själv. Mängden och arten av arbetsuppgifter ställd 

mot en hög ambitionsnivå kan ge upphov till en malande känsla av otillräcklighet. Vidare är 

trohet att tjäna klienterna eller kunderna och deras intressen. Lojalitet uppstår i relationen till 

uppdragsgivaren. Att säga ja till att vara ledare är oftast att säga ja till att vara ledningens 

representant. Är organisationen strikt centraliserad och regelstyrd finns yttre förutsättningar 

för att denna relation ska kunna vara tydlig och okomplicerad. Här ligger lojalitet nära lydnad 

eller i alla fall passivt accepterande. Solidaritet handlar om förhållandet till personalen och att 

värna om deras intressen. (Ibid, s.366 ff.) 
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Figur 1. Ledarskapets dilemmafält. (Ur Svedberg 2007, s. 366) 

Hjärtat i korsets centrum (figur 1) symboliserar att organisationer består av människor och att 

verksamheten präglas av fyra samvetsfrågor. För att ta sitt ansvar och få till en rimlig balans i 

arbetssituationen är det viktigt att uppmärksamma dem alla och förstå hur eller åtminstone att 

de samverkar. Vidare antyder metaforen att engagemanget från ledaren lämpligen bör läggas i 

hjärtats mitt och se bortom särintressena till en helhet. Det innebär att medvetet och aktivt ta 

ställning till ett antal samvetsfrågor och där tillhörande dilemman. (Svedberg 2007, s.366 ff.)  

1.1.3 Stress 

Ordet stress är idag flitigt använt. Theorell (2002, s.15) beskriver dilemmat såhär. ”Ordet 

stress har idag fått så många betydelser för olika människor att det nästan blivit svårt att 

använda” 

I uppsatsen definieras stress som kroppens ospecifika uppvarvning som svarar på vilken 

påfrestning eller utmaning som helst. Egentligen används begreppet stress för att beteckna 

fyra olika fenomen; själva stimuleringen, upplevelsen av stimuleringen, den fysiologiska 

reaktionen samt återkoppling och upplevelse av reaktionen.  Det är den enskilda individen 

som på basis av tidigare erfarenheter avgör huruvida situationen är farlig, hotfull, lockande 

eller krävande. Det finns alltså ingen bestämd typ av stimuli som framkallar stress.  När 

stimuli inte känns igen av hjärnan reagerar den med en generell alarmreaktion.  Hjärnan 

bedömer alarmreaktionen och ifall den upplevs som obehaglig betecknas den ofta som stress. 

Stressreaktionen består av en generell aktivering av hjärnan, med skärpt vakenhet och 

vaksamhet. Detta följs av fysiologiska och biokemiska förändringar i det centrala 

nervsystemet. Muskulaturen, beteendet, endokrina systemet, det sympatiska och 

parasympatiska nervsystemet samt immunsystemet påverkas också. Upplevelsen av 

stressreaktionerna ingår i upplevelsen av situationen och är en del av orsaken till att vi känner 

oss stressade. Reaktionen tolkas som en varningssignal, som ett obehag och som en möjlig 



8 
 

orsak till ytterligare obehag. Vid långvarig, upprepad eller kraftig uppvarvning kan det 

påverka kroppen negativt och leda till stressrelaterade sjukdomar. (Eriksen & Ursin 2005, s.47 

f.) 

1.1.4 Stressorer 

Dålig passform mellan människa och miljö är den viktigaste påfrestningen. Det behöver inte 

vara miljöns fel och inte heller människans. Det är passformen som är problemet.(Levi 2005, 

s60 f.)  

I studien antas det att i rollen som mellanchef kan stressorerna hittas i ledarskapets olika 

dilemman med motstridiga krav och samvetsfrågor. Stressorerna kan också finnas i 

förhållandet mellan krav och brist på kontroll. 

1.1.5 Krav 

Omfånget av de krav som ställs i arbetet på individen har stor betydelse för dennes 

välbefinnande. Det är dels rent fysiska krav men också psykiska som om arbetet är omåttligt 

eller om det finns tillräckligt med tid.(Karasek & Theorell 1990, s. 93) I studien fokuseras 

kraven till de relationer som Svedberg (2007, s.366 ff.) nämner i form av äkthet, trohet, 

solidaritet och lojalitet. 

1.1.6 Kontroll 

Att kunna utöva kontroll över sin egen situation är något mycket fundamentalt för att inte låta 

omgivningen ta över ens liv. Stress och utövandet av kontroll hänger nära samman på det sätt 

att stressreaktionen mobiliseras, framförallt när vi riskerar att förlora kontroll över en situation 

och kämpar för att behålla den. (Theorell 2003, s.17) 

Beslutsutrymmet eller kontrollen på arbetsplatsen delar Karasek och Theorell upp i två olika 

delar. Dels nämns arbetets kvalifikationsgrad och dels den enskildes möjligheter att fatta 

beslut. Det handlar om att lära sig nya saker i arbetet samt att själv avgöra hur det egna arbetet 

skall läggas upp, men också hur mycket individen har att säga till om verksamheten. 

(Eriksson 1998, s.39) 
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1.1.7 Krav- kontrollmodellen 

Karaseks och Theorells krav- kontrollmodell (figur 2) behandlar relationen mellan yttre 

psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme eller kontroll och socialt stöd som 

individen får i sin miljö.  

Gällande relationen mellan krav och kontrollmöjligheter talas det om fyra olika 

extremsituationer. Den första, den avspända, innebär att beslutsutrymmet är högt samtidigt 

som kraven inte är höga. Detta ger en avspänd arbetssituation som i samband med högt stöd 

ses som ideal. Den passiva situationen innebär att det är låga krav och samtidigt lågt 

beslutsutrymme. Bristen på utmaningar och en stabil, trög arbetsmiljö förhindrar 

medarbetarna från att testa sina idéer vilket leder till bristande motivation och 

kompetensreduktion. Den aktiva situationen innefattar höga krav och samtidigt högt 

beslutsutrymme vilket ger en utmanande arbetssituation dock utan negativ psykologisk 

påfrestning. Med större beslutsutrymme omvandlas påfrestningarna till effektiv 

problemlösning som gör arbetet lustfyllt och stimulerande dock med ett högt varvtal. 

Motivationen till arbetet kan ibland bli för hög där privatliv och ledighet ses som irriterande 

avbrott. Denna motivation kan i slutändan leda till utmattningssyndrom. Den spända 

situationen innebär höga krav och litet beslutsutrymme där påfrestningen och bristen på 

kontroll kan framkalla obehagliga alarmreaktioner. I längden kan dessa hopplösa, negativa 

erfarenheter leda till aggressivitet och socialt tillbakadragande. (Karasek & Theorell 1990, 

s.31-37)  

 

Figur 2. Karaseks & Theorells krav- kontrollmodell. (Ur Theorell 2003, s.18) 
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1.1.8 Coping 

Hur man hanterar kontroll över en situation har med coping att göra. Begreppet coping 

används enligt Eriksen och Ursin (2005, s.50) i två betydelser. Det kan dels syfta på hur 

personen löser ett problem, dels på hur personen tror sig har förmågan att hantera problemet. 

Om förmågan till coping mäts i syfte att bedöma hälsotillståndet är det mindre betydande 

vilken strategi personen väljer. Viktigare är att individen tror på strategin. När copingstrategin 

är effektiv försvagas alarmreaktionen och minskar därför risken för ohälsa. Det benämns som 

en positiv responsförväntning. Vidare finns negativa responsförväntningar vid bristfällig eller 

utebliven coping. Detta sker i situationer där det antingen saknas ett samband mellan 

individens handlingar och händelseförloppet eller finns ett regelbundet samband mellan 

individens handlingar och ett negativt händelseförlopp. I sådana situationer uppstår bestående 

alarmreaktioner som kan få negativa konsekvenser för hälsotillståndet. Det skiljs på aktiv och 

passiv coping. Aktiva copingstrategier är oftare knutna till positiv responsförväntning än 

passiva strategier. Det är vanligt att personer som inte förmår utveckla en positiv 

responsförväntning håller sig till passiva strategier som kan medföra olämpliga 

hälsobeteenden. (Ibid s.50 f.) 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att få större förståelse för förhållandet mellan stress, krav och ledarskap 

samt vilka strategier en mellanchef kan använda sig av för att hantera situationer som upplevs 

stressande.  

Syftet har mynnat ut i följande frågeställningar: 

- Vilka krav upplever mellanchefen från personal, ledning, samhälle och sig själv? 

- Vilka moment i arbetet upplever en mellanchef som stressande? 

- Vad kan en mellanchef göra för att hantera motstridiga arbetskrav och upplevd stress? 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Studien består av en kvalitativ undersökningsmetod för att på bästa sätt möta 

frågeställningarna. Det innebär beskrivande data genom tolkning för att förstå till skillnad mot 

kvantitativa studier där data är mätbar och förklarande. En kvalitativ metod innebär ett 



11 
 

intresse för det unika, det särskiljande och eventuellt avvikande. Det finns också ett intresse 

för att finna sammanhang och strukturer, att få riklig information om ett fåtal 

undersökningsdeltagare. (Hassmén & Hassmén 2008, s.104 f.) 

Med underlag av teorier kring krav, kontroll, stöd samt meningsskapande ledarskap baseras 

studien på kvalitativa intervjuer för att få förståelse kring rollen som mellanchef och dess 

hantering av stress. Genom individernas egna berättelser av upplevelser, känslor och 

erfarenheter sammankopplas deras historier med en teoretisk plattform. Studien utgår ifrån 

teoretiska modeller kring ledarskap och stress. Dessa teorier har fått ge stöd åt tolkningen av 

deltagarnas upplevelser, känslor och erfarenheter. Frågeställningarna grundar sig även i dessa 

teorier samt komplexiteten i rollen som mellanchef, vilket gör att uppsatsen har en deduktiv 

ansats.(Ibid, s34)  

Tolkningen som process utgår från forskarens egen kunskap, erfarenhet och föreställning. 

Utifrån det söks förståelse i texter och berättelser, vilket innebär att forskaren själv är en del 

av processen. Tillsammans med den grupp eller de individer som undersöks skapas därmed en 

gemensam förståelse för deras livsvärld. Detta är också ett problem då forskarens egen 

förförståelse inom området kan påverka och styra resultatet. (Ibid, s.74 ff.) 

2.2 Litteratursökning 

Av litteraturen som använts i studien har en del ingått som tidigare kurslitteratur vid 

hälsopedagogprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan. I övrigt har litteratursökning 

gjorts i bibliotekskatalogerna på Gymnastik- och idrottshögskolan samt Stockholms 

universitetsbibliotek. Tidigare forskning har hittats genom sökningar på riksdagen/dokument, 

Google Scholar, avhandlingar.se, google.se samt Stockholms universitetsbibliotek. För 

uppgifter om kurslitteratur, sökord, söksträngar, relevanta träffar etc. se Bilaga 1. 

2.3 Urval och beskrivning av deltagarna 

Deltagarna valdes utefter tillgänglighetsurval och tillfrågades genom kontakter om de ville 

delta. Fem av dem ingår och en har tidigare ingått i den kommunala sektorn. De arbetar som 

rektorer eller förskolechefer. Studien har avgränsats till dessa mellanchefer för att få en så 

homogen grupp som möjligt. Deltagarna är fem kvinnor och en man och är mellan 41-59 år 

gamla. Samtliga har arbetat sig upp till sin nuvarande tjänst från andra tjänster inom skola och 

förskola. Studien kommer inte att dra några slutsatser grundade på likheter eller skillnader 
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mellan deltagarnas bakgrund. Däremot är kön, ålder, erfarenhet och utbildning intressanta 

faktorer för att beskriva individerna.  

2.4 Intervju 

En kvalitativ intervju handlar om att verbalt ställa frågor för att samla information. Skillnaden 

mellan en intervju och ett vanligt samtal är att en intervju är mer målinriktad och fokuserad 

även om den kan vara både öppen och ostrukturerad. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 252)  

En intervjuguide (Bilaga 2) utformades utifrån den riktat öppna modellen. Det innebär 

fokuserade frågeområden och öppna följdfrågor för djupare förståelse inom dessa områden. 

Denna utformning gör att intervjun genom styrning kan avgränsas till det arbetet finner 

meningsfullt inom problemområdet. Intervjuguiden är ett verktyg för att hålla sig till den 

uppgjorda planen, att avverka frågorna i avsedd ordning samt för att säkerställa att fokus inte 

skiftas och något centralt för studien utelämnas. (Hassmén & Hassmén 2008, 254 f.) Frågorna 

är utformade på det viset att de följer en tydlig linje ihop med studiens teoretiska 

utgångspunkter för att på så sätt komma nära inpå frågeställningarna.  

Ett informationsbrev skickades ut som en inledande kontakt där informerades om studiens 

tänkta fokus, tidsåtgång samt anonymitet (Bilaga 3). Efter vidare kontakt e-postades 

intervjuguiden ut för att de deltagande individerna skulle kunna förbereda sig och delge så 

mycket information som möjligt. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas respektive 

arbetsplatser av två intervjuare som gemensamt ställde frågorna. De spelades in och 

transkriberades sedan ordagrant.  

2.5 Bearbetning och analys 

Intervjumaterialet har bearbetats genom upprepad genomläsning av det transkriberade 

materialet. Intervjuerna har sedan sammanfattats var för sig och relevanta tankegångar och 

citat för frågeställningarna har plockats ut.  Vidare kopplas materialet ihop med de teoretiska 

modeller studien grundar sig på. 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Studien syftar till att studera det unika och särskiljande hos de individer som undersöks.  

Trovärdigheten i studiens slutsatser finns i genomförandet av intervjuerna och analysen där 

frågeområden som varit relevanta för frågeställningarna behandlats. Studien gör inga 
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generaliserande slutsatser om andra grupper och situationer utan behandlar enbart de 

undersökta individerna. Stabiliteten i studien ligger i intervjuguiden och gör att 

undersökningarna kan upprepas med liknande resultat. Intervjuerna har spelats in och 

transkriberats ordagrant vilket gör att data inte sorterats ut innan analys och tolkning.  

3 Resultat 

I detta avsnitt sker en sammanfattning av varje enskild intervju samt de gemensamma 

nycklarna från samtliga intervjuer.  

3.1 Chef 1 

Hon är 54 år och arbetar som förskolechef i en kommun. Hon är ansvarig för två förskolor 

och har 36 anställda under sig. Hennes arbetsuppgifter består av personal-, budget-, och 

verksamhetsansvar. Närmast ovanför sig i organisationen har hon en verksamhetschef och 

sedan en förvaltningschef. Hon har arbetat som chef inom förskolan i 22 år. I botten är hon 

förskollärare. Hon har gått ett antal chefsutvecklingsprogram samt rektorsutbildningen.  

Eftersom hon har flera verksamheter har hon ett kommunikationsschema över hur veckan ska 

se ut. Alla dagar ser dock olika ut. De består av möten med personal, chefsmöten och besök 

på de olika förskolorna. De består också av en hel del administrativt arbete. Schemat ser hon 

som en trygghet även om hon helt plötsligt kan bli kallad till något annat. 

I rollen som mellanchef tror hon att den gruppen av förskolechefer som finns kommer bli 

viktig. ”Där kan vi ju stödja varandra och hjälpa varandra så vi inte alla sitter och gör 

samma fel, det är väldigt viktigt att stötta varandra.” Att vara mellanchef tror hon mycket 

handlar om att bygga upp ett nätverk för att få stöd och känna att man inte är ensam. ”Man 

kan bli väldigt själv i svåra frågor och så, man måste ha någon att bolla saker med ibland.”  

De krav som finns från personal är framförallt att de vill bli sedda. De kan även ha orimliga 

krav på till exempel arbetstider som inte fungerar i verksamheten. Det finns också krav på 

mer tid för förberedelse, dokumentering och utvärdering. Personalen vill gärna att hon ska 

vara med i verksamheten.”De vill ju att jag ska se, att kolla vad bra jag gjorde. Så att det är 

ju det här att, ja det är djupt mänskligt tror jag att bli sedd.” Hon tycker det är viktigt att 

hälsa på alla i sin personal, det mår folk bra av. Men hon kan inte sitta med i allt, det finns det 

inte tid för. Det måste flyta på ändå.  
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Från ledningen finns krav på att budgeten ska hållas. Hon upplever det som pressande att hon 

måste få in tillräckligt med barn för att kunna ha organisationen intakt. Nöjda föräldrar är 

också ett krav samt en hög kvalité på verksamheten. Detta kontrolleras genom 

kvalitetsredovisningar och medarbetarenkäter. 

Från samhället finns nu krav reglerade av lagen. Föräldrar ska kunna anmäla förskolor som 

inte sköts, vilket hon inte ser som något fel utan tycker snarare att det är bra att kraven är 

högre. I övrigt handlar det mycket om att inget barn ska bli förbisett och om andel utbildad 

personal. 

”Det är ju så och jag vill ju gärna vara en omtyckt chef. Men nu har ju jag varit med ett tag 

så att jag har ju fått lära mig det, att man kommer inte vara omtyckt av alla. Men det tog ju 

ett tag att klara av det liksom. Det funkar ju inte för att då blir ju de här… då kommer en del 

bli sura på en för man måste ändå sätta ner foten ibland och tala om att så här är det faktiskt. 

Så att visserligen vill man bli en omtyckt chef men man vill också bli uppskattad för att man 

gör ett bra jobb och då måste man ibland välja väg.” 

Hon kräver av sig själv att det ska vara en så bra verksamhet för barnen som möjligt och 

därför vill hon lyckas med personalen. Att de känner att de har ett viktigt jobb och gör sitt 

bästa. 

Balansen mellan olika krav och förväntningar ser hon egentligen inte som något stort 

problem. ”Det är ju inget svårt att prioritera tycker jag för att är det någonting som är 

vajsing med min personal så vet jag att om inte jag tar tag i det så skulle det bara bli större 

och större.” Däremot finns en hel del administrativt arbete som är tidskrävande och ger en 

känsla av stress. ”Det som blir obalans är ju att man måste sitta mycket framför den där 

burken.”  

”Sedan är jag som person sådan att när jag inte fixar saker då ringer jag och talar om att det 

är så. Jag är liksom inte stolt på det viset, så jag kan ringa och säga att det här fattar jag 

faktiskt inte hur jag ska göra. Nu får någon hjälpa mig. Jag tycker att man vinner på att vara 

så. Jag tror det är värre att låtsas att man kan göra någonting och sen inte göra det alls. Då 

kan man råka illa ut som chef för att då har man ju inte gjort det man ska liksom. Så då är det 

bättre att tala om att det här förstår jag faktiskt inte eller jag klarar det inte. Det här går över 

min gräns för vad jag ska. Det skulle kunna vara att jag till exempel måste skriva in så eller 
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så många och inte då får personal tillgänglig. Att då säga det här fixar jag helt enkelt inte.. 

Våga visa att man inte fixar allting, våga visa sig lite svag ibland på något sätt.” 

Strategier för att hantera balansen mellan krav och förväntningar hittar hon i hur hon 

prioriterar. Verksamheten går i första hand och administrationen i andra. Hon berättar även att 

hon ibland får mejl om saker som ska lämnas in och kan då tänka: ”ja lilla du det där är 

viktigt men det är viktigare att min personal funkar och att det inte händer barnen något.” 

Hon förstärker det även med att säga: ” Någonstans inom mig vet jag ju att även om den här 

nu vem det nu är på förvaltningen behöver ha in någon uppgift på fredag, så vet ju jag att 

hela kommunen rasar inte samman om inte jag har lämnat den.” 

Ytterligare strategier för att hantera stress är vikten av att kunna koppla bort arbetet. ”Utanför 

arbetet vet jag inte om det är så mycket som stressar mig. Jag tycker mest att jag gör roliga 

saker.” Hon nämner att hon tränar väldigt mycket och att det är hennes sätt att hantera stress, 

det totala avbrottet och bara bry sig om sig själv. Hon talar också om att se sina egna 

varningsklockor. Till exempel som att börja missa möten, blanda ihop och glömma saker. Råd 

hon ger till sig själv är att när varningsklockorna ringer se till att ta ledigt. ”Jag tror 

egentligen man ska göra ett ganska snabbt break då.” Hon nämner samtidigt att hon tror 

mellanchefer kan vara ganska fega. ”Vi mellanchefer ska vara duktiga istället för att säga, nu 

har jag faktiskt bestämt mig för att nu måste jag vara ledig i några dagar för att annars 

funkar det inte helt enkelt. Jag är helt säker på att hon [chefen] ska säga ja direkt.” I övrigt 

ser hon träningen och att ha en social fritid som viktiga delar för att må bra. Allt i arbetet kan 

inte heller bara vara gravallvarligt hela tiden. ”Jag måste ibland kunna skratta ihop med min 

personal. Jag tror att det är viktigt att man har den här glädjen i jobbet och tycker att det är 

roligt.” 

3.2 Chef 2 

Är en 43 år gammal förskolechef som arbetat med sin nuvarande tjänst i fyra år inom det 

kommunala. Hon har personalansvar för 30 medarbetare fördelat på två förskolor. 

Arbetsuppgifterna består av personalansvar, budgetansvar och ett pedagogiskt ansvar. Inom 

organisationen har hon en verksamhetschef närmast över sig sedan en förvaltningschef. 

Lokala beslut på förskolan kan hon fatta själv, men en del beslut måste dock förankras högre 

upp i organisationen.  
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Hon har utbildat sig till förskollärare, vilket hon arbetat som i 17 år. Efter det har hon utbildat 

sig på högskola till personalvetare samt kompletterat med vidare högskolepoäng inom 

pedagogik.  På den vägen har hon sedan blivit förskolechef. 

Det finns ingen vanlig arbetsdag eftersom de varierar så mycket. ”Man får vara beredd på att 

det händer saker som kastar omkull den planeringen som jag har skrivit upp.” En arbetsdag 

kan bestå av allt ifrån möten i kommunhuset eller med andra grupper till att rycka ut inom 

verksamheten på diverse uppdrag. 

Rollen som mellanchef beskriver hon som frustrerande ibland, eftersom vissa beslut kan hon 

inte vara med och bestämma över. Samtidigt måste hon föra vidare beslut till sin personal på 

ett begripligt vis. ”Dessa två världar går inte alltid ihop i en politiskt styrd organisation.” 

Vidare beskriver hon att hur rollen upplevs beror på hur organisationen ser ut ovanför henne. 

”Jag känner mig bekväm just med den chefen som jag har nu och sådant påverkar ju mycket, 

jag känner mig inte inklämd så, men arbetsbördan kan vara stor för man får ju liksom från 

olika håll uppifrån och nerifrån.” 

Det övergripande kravet från personal är att de vill bli sedda. Det är grundläggande att vara 

insatt i det personalen gör, förstå deras verklighet och vara nåbar. 

Från ledningen är kraven att hon ska följa deras beslut och verkställa dem. ”Det är ju alltså 

egentligen grunden att jag ska följa dem, följa de besluten som tas och verkställa dem också.” 

Hon nämner vikten av att ”hänga med i svängarna”, att hon vet vilka beslut som gäller och 

aktivt tar ställning till dessa. Hon ska dessutom aktivt utveckla verksamheten utifrån 

förskolornas förutsättningar. 

Hon upplever att dagens föräldrar är medvetna och pålästa. De kan ställa krav och jämföra 

vilket gör att tydlighet är viktigt. Det gäller att förklara hur styrande dokument omvandlas och 

vad de innebär i praktiken. Hon nämner även vikten av att vara tillgänglig som ett krav. 

Krav på sig själv kan variera beroende på arbetsmängd, Det gäller att vara tydlig med sig själv 

och sin chef på vilken nivå arbetet läggs. Hon vill vara uppdaterad och hänga med. Hon vill 

även motsvara de krav som ställs från de andra beröringspunkterna inom verksamheten.   

”Sen så får man aktivt jobba med sig själv och hitta nya vägar och verkligen tänka efter att 

man inte kräver för mycket.” 
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Strategier för att hantera balansen mellan krav och förväntningar är att hon aktivt tar ställning 

utan att låta sig dras med åt alla olika håll, då föreställer hon sig att det kan gå väldigt illa. 

Mycket handlar om att prioritera, veta vad som behöver göras nu och vad som kan vänta. Hon 

nämner också vikten av att ibland stanna upp och tänka vart hon är på väg och varför. Hon har 

lagt in en reflektionseftermiddag per månad för att just få möjlighet till detta.  

Hennes grundsyn på stress är att den ska motarbetas. Hon tror att stress har mycket med 

personlighet att göra. Medvetenhet och kunskap kring stress ser hon som vitalt för att få bukt 

med stressproblematiken. ”Tiden är ju tid, det är ju varken mer eller mindre.” 

 Situationer hon ser som stressande i arbetet är när hon inte har kontroll. ”När det dyker upp 

många saker som inte är planerade som jag inte har kontroll över, då kan jag bli stressad. 

Eller om det också dyker upp saker som inte är kommunicerade till oss i verksamheten. Om 

det kommer ovanifrån ett beslut eller något nytt system eller någonting som har börjat gälla 

redan första januari och vi får informationen andra veckan i januari, då får vi frågor från 

både personal och föräldrar. Det kan vara stressande och det handlar väl kanske om att inte 

ha kontroll, inte kunna styra över sitt arbete utan, det bara blir att bara göra, göra, göra för 

att hålla huvudet över vattennivån på något vis.” 

För att må bra har hon gått med i olika meditationsgrupper, just för att som hon säger ”hinna 

landa.” Hon nämner återigen vikten av att stanna upp och reflektera som en strategi i hur 

känslan av stress kan hanteras. Hon säger att det är viktigt att kunna se helheten och inte bara 

här och nu. 

3.3 Chef 3 

Är en 41 år gammal förskolechef som arbetar inom det kommunala. Hon har arbetat med sin 

nuvarande tjänst i sex år. Sina arbetsuppgifter beskriver hon som allt från vaktmästare till 

pedagog. Hon har ansvar för tre förskolor med sammanlagt elva avdelningar. Hon har 

ekonomiskt ansvar samt ansvar för personal och att driva förskolan framåt. ”Så mina 

arbetsuppgifter kan vara det stora till de minsta små grejerna. Därför får jag gå in och göra 

saker som vaktmästare också för saker måste hända snabbt för annars kanske det händer en 

olycka.” Hon har personalansvar för 38 medarbetare. 

Hon är utbildad barnskötare och senare förskollärare. Hon har därefter läst 

rektorsutbildningen samt lite andra småkurser. När hon studerade gjorde hon lite andra saker. 

”Jag jobbade med utvecklingsstörda, jag jobbade som servitris och lite andra småjobb för att 
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få ihop pengar. Det tror jag ändå är bra att ha som bakgrund. I alla yrken finns ändå en viss 

stress.”  

Under sig har hon barnskötare, förskollärare och ett köksbiträde. Över sig i organisationen har 

hon en verksamhetschef, som har sin chef i förvaltningschefen och sedan är det politikerna 

över det. 

Hon har sökt sin tjänst för att kunna vara med och påverka, kunna utveckla och driva sina 

idéer. ”Då måste man ju kunna få vara med och bestämma.” I sin syn på mellanchefsrollen är 

hon tvetydig. Hon upplever att det finns tillgång till stöd och hjälp samtidigt som hon vill 

kunna fatta beslut snabbt, göra som hon vill, tycker och tänker. 

Ingen arbetsdag är den andra lik. Oftast handlar det om att besöka förskolorna och ha olika 

möten. Hon säger att det också blir mycket kvällar med föräldramöten och liknande. ”Jag 

brukar sätta upp kanske tre saker som jag vill hinna under en dag. Då känns det, då jag har 

gjort det här är jag nöjd. Man kan aldrig jobba färdigt. Jag menar det andra finns ju kvar till 

nästa dag. Annars skulle jag kunna göra en lista på säkert tjugo saker jag tror jag skulle 

hinna, men det gör jag ju inte.” 

Krav i arbetet är att personalen ska må bra, få stöd och känna att de utvecklas. Från 

föräldrarna krävs det att problem inom verksamheten alltid ska fixas snabbt. ”Det gäller att få 

dem nöjda.” Uppifrån ledningen finns krav på att administrativa bitar ska lämnas in i tid, 

vilket också är ett krav hon har på sig själv. I övrigt säger hon sig kräva ganska mycket av sig 

själv. Hon vill att personalen ska känna sig sedda och att hon ger alla lika mycket. Något hon 

tycker kan vara jobbigt eftersom hon tycker om och känner så många.  

För att hantera balansen mellan krav och förväntningar talar hon om att nöja sig med att göra 

sitt bästa. Om hon känner att hon gjort sitt yttersta räcker det. En strategi är att se till att 

koppla av under helgen för att ladda batterierna. Under tuffa perioder i arbetet talar hon om att 

söka stöd hos kollegor samt att säga ifrån. ”Jag säger till min chef att nej, stopp det här 

räcker, det är för mycket.”   

Hennes syn på stress är att lite stress är nödvändigt för att få något gjort. Samtidigt tycker hon 

att det är viktigt att kunna se helheten och inte stressa upp sig i onödan.  Situationer i arbetet 

som hon upplever som stress är att kunna räcka till och vara ute i verksamheten i den mängd 

som hon och personalen vill. Det administrativa arbetet tar överhanden. ”Har man ett sådant 

jobb som kräver både administrativt och en pedagogisk ledare, så krävs det ju också att man 
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är i verksamheten. Det kanske inte alltid finns den förståelsen, uppifrån därifrån kraven 

kommer.” Personalen är ändå det hon ser som viktigast, det andra kan ligga till senare, vilket 

också kan upplevas stressande. 

Strategier för att hantera situationer som upplevs som stress handlar om att prioritera. ”Jag 

tänker väl till vad jag kan göra själv och vad jag kan plocka bort.” Hon talar vidare om att 

kunna säga nej när det är för mycket samt att tänka positivt. ”Det ordnar sig alltid, för det gör 

det på något sätt.” 

För att må bra tycker hon det är viktigt att göra saker utanför arbetet. Hon tränar, träffar 

kompisar och har roligt. Hon åker till landstället nästan varje helg. ”Där växer livet på en 

pinne.” 

3.4 Chef 4 

En kommunal rektor på 54 år som innehaft den befattningen i 19 år och i sin nuvarande tjänst 

i 10 år. Hennes arbetsuppgifter består enkelt uttryckt i personalansvar, ekonomiansvar och 

verksamhetsansvar för skolan hon arbetar på. Hon har 35 anställda under sig.  

Hon beskriver skolans organisation som komplex då det är flera som bestämmer på olika 

nivåer, från statlig och kommunal till hennes eget beslutsutrymme. Kommunen har en tydlig 

delegationsordning att rätta sig efter, vilka beslut hon kan ta, hennes chef och politikerna. Hon 

nämner olika styrdokument skolan måste förhålla sig till som läroplan, kursplan och skolplan. 

Utifrån dessa skall det utformas en lokal arbetsplan där det ska försöka prioriteras i målfloran.  

Från början är hon utbildad fritidsledare. Hon har senare läst rektorsutbildningen, olika 

chefsutbildningar samt på universitetsnivå, pedagogik kopplat till organisation och lärande. 

Hon berättar att hon halkade in på rektorsyrket lite slumpmässigt från att vara föreståndare på 

fritids. Från början var hon tveksam till yrkesrollen, men samtidigt tyckte hon att det fanns 

mycket att förändra i skolans värld och såg det lite som en utmaning. 

En vanlig arbetsdag finns inte. Hon beskriver skolans värld som väldigt händelsestyrd. ”Jag 

kan gå hemifrån och säga, det och det har jag planerat att göra och så blir det inte alls så 

därför det händer någonting.” Vanliga punkter som en dag kan bestå av är möten och 

konferenser med lärare, fritidsverksamheten samt övriga rektorer och chefer. Arbetet består 

också av mycket administrativt arbete. ”Det är väldigt mycket administrativt arbete, alldeles 

för mycket administrativt arbete.” Hon berättar vidare att hon arbetar över mycket. ”Ah en 
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vanlig arbetsdag 8 till jaaa, hehe. Jag jobbar jättemycket, jättemycket. 40 timmars 

arbetsveckor finns inte i min värld, fast det är det jag är anställd för. Eller egentligen är jag 

anställd för 38,75 men nej, jag är ingen god förebild.” 

Hon ser inte sig själv som en mellanchef då hon inte känner att hon sitter i kläm. Däremot har 

hon krav från flera håll. Uppifrån har hon krav på att ekonomin ska hållas ihop och att barnen 

når uppsatta mål. Det är också administrativa krav med rapporter, statistik och underlag som 

ska levereras uppåt. 

Från personalen ställs krav på tydlighet, ge feedback samt att kunna se dem och ta del av 

deras arbete. Ekonomi är också ett krav från personalen. ”Ofta är det extraresurser eller 

frustration över att det inte finns. Samtidigt har jag ju kravet uppifrån att jag ska ha en 

budget i balans, det är en knappnål som heter duga, det går liksom inte riktigt ihop. Eller den 

måste gå ihop, det är ett krav jag har.” 

Hon tycker inte att kraven från samhället är speciellt höga. De är att personalen sköter sitt 

arbete och att barnen mår bra. ”De är ju våra kunder så att säga, ungarna och föräldrarna.” 

Hon tror att föräldrarna på hennes skola är ganska snälla. ”Jag tror och hoppas man är 

ganska nöjd och litar på verksamheten.” Hon nämner även krav från föräldrar gällande 

framförallt specialundervisning och återigen problematiken med de ekonomiska resurserna. 

Av sig själv kräver hon att hon ska göra ett gott arbete och på något sätt hitta balansen i det. 

Ibland tänker hon att det är ett omöjligt uppdrag. ”En del i det omöjliga uppdraget är att det 

är så mycket administration som en rektor inte har så mycket hjälp med. Jag till exempel har 

nästan ingen hjälp alls på skolan. Det är ganska vanligt på en liten skola, då ska man vara 

både vaktmästare och allt egentligen. Det gör att det som är det viktigaste, barnen, hamnar i 

skymundan.” 

Strategier för att hantera balansen mellan krav och förväntningar har hon genom att vara 

strukturerad och försöka ha en god framförhållning. Hennes strategi är också att dokumentera 

ganska mycket, att göra listor i någon form av prioriteringsordning. ”Om jag har skrivit ned 

det så kan jag lägga mig ned på kudden och sova ganska gott för då vet jag att det finns kvar 

där imorgon och då tar jag det då.” 

Hennes syn på stress är att mycket sitter i var och ens eget huvud och att var och en har ett 

eget ansvar för sin personliga hälsa. Situationer i arbetet som hon upplever som stress är när 

det är dålig framförhållning. Hon nämner ett exempel om direktiv uppifrån, där uppgifter som 
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inte varit intressanta på ett helt år helt plötsligt ska lämnas in efter helgen. ”Då blir jag både 

irriterad och till viss del stressad.”  

Kopplingen mellan arbetskrav och upplevd stress handlar mycket om ekonomi och att få 

penningpåsen att räcka till för att uppfylla de ekonomiska krav som ställs. ”Då handlar det 

om att slå knut på sig själv eller hitta en lösning som egentligen inte finns, men som jag måste 

stå till svars för i slutändan ändå. Den balansen kan vara svår.” 

För att hantera situationer som upplevs som stress ser hon det som viktigt att bestämt kunna 

säga nej. Allt kan inte göras på direkten, om någon vill något upplever hon att det är bättre att 

boka en tid eller skriva ner sin fråga. Hon nämner att det finns hjälp att få i arbetsmiljöfrågor 

genom kommunens intranät. Stöd finns även att tillgå genom personalsekreterare, 

hälsopedagoger och kollegor.  

För att själv må bra upplever hon sig inte göra något speciellt. Hon har inte varit sjuk på flera 

år och hon ser sig inte som en flitig motionär. ”Jag gör lite det jag själv vill.” Hon talar också 

om vikten av sömn. ”Det här med stress, det är ju kopplat med sömn också. Jag säger inte att 

jag aldrig är stressad men när jag lägger mig på kudden så somnar jag oftast. Det är värt 

mycket att kunna få sova.” 

Som ett sista råd till sig själv för att minska känslan av upplevd stress lyfter hon fram 

förmågan att prioritera. ”Vad är livsnödvändigt? Vad händer om jag inte gör det här just nu? 

Står det och faller med just detta? Det är lätt att hänga med i det här tempot och att det bara 

rullar på.”   

3.5 Chef 5 

Hon är 54 år gammal och arbetar inom den kommunala sektorn. Hon har varit biträdande 

rektor i 15 år och det senaste året har hon varit rektor. Arbetsuppgifterna består av allt ifrån 

ansvar för verksamheten, samtal med föräldrar och personal till massa administrativt arbete. 

på hela skolan är det 100 stycken anställda och hon har personalansvar över 48 av dem. Hon 

ansvarar för tidigare delen med förskoleklass, fritidshem och årskurs 1-5.  

Från början är hon utbildad fritidspedagog och arbetade inte med det särskilt länge innan hon 

blev föreståndare. Sedan blev hon erbjuden en tjänst som biträdande rektor och har efter det 

läst rektorsutbildningen samt lite extra poäng som till exempel arbetslagsledning och 

Skolverkets utbildning kring likabehandling och mobbing. 
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Organisationen hon arbetar inom beskriver hon som politiskt styrd och att det är väldigt 

speciellt på grund av att arbetsgivaren är staden och staden leds av förtroendevalda. Hennes 

närmsta chef är förvaltningschefen. Vidare beskriver hon att skolan har en ledningsgrupp som 

består av henne själv, ytterligare en rektor som ansvarar för årskurs 6-9 samt två personer som 

arbetar som rektorsstöd. Ledningsgruppen diskuterar och tar vissa beslut men rektorerna är 

ytterst ansvariga. Vissa beslut är även delegerade nedåt till de olika arbetslagen inom skolan. 

Hon talar även om vikten av att alla känner sig delaktiga i besluten som fattas.  

”Det är viktigt att alla känner sig delaktiga i de beslut som tas. Så brukar jag tänka såhär när 

man gör förändringar eller utvecklar någonting, att vi är på ett tåg och jag hoppas alla är 

med. En del kanske sitter längst fram i förstaklass och tänker, gud vad bra det här blev och en 

del sitter lite längre bak i tåget och några kanske i sämsta fall håller i den där pinnen som 

inte finns på riktiga tåg men de måste vara med i alla fall, det är det viktiga. Alla kommer inte 

att tycka att alla beslut är optimala, det finns ju inte men man får gå efter det som de flesta 

kan tycka är ett bra beslut.” 

Hon trivs i sin roll som mellanchef. ”Det kan vara komplicerat tycker många men jag har fått 

öva i så många år så jag tycker det är en bra position för mig. Jag trivs med och har lärt mig 

handskas med det, att förankra de beslut jag tar och så.”  

En arbetsdag börjar med att hon läser igenom mejlkorgen och skriver upp vad hon ska göra 

under dagen. Det kan vara möten med personal, föräldrasamtal, elevstödsfrågor, föräldrar som 

vill ha mer stöd åt sina barn samt möte med socialtjänsten. Det är också mycket administrativt 

arbete. Vissa perioder är det mycket medarbetarsamtal, lönesamtal, möte på förvaltningen och 

föräldramöten på kvällarna. Hon kanske jobbar en till två kvällar i veckan, oftast en. ”Mycket 

möten, mycket mejl, man blir mejlbombad i det här jobbet. Man sitter här på kvällen och 

rensar sen så är det 67 nya mejl på lunch dagen efter iallafall, så det tar mycket tid, 

definitivt.” 

Krav i arbetet som hon uppfattar från personalen är att hon ska vara tillgänglig och ge stöd i 

svåra samtal med föräldrar, ge feedback samt att vara saklig och rättvis. Framförallt betonar 

hon att de vill att hon ska finnas till hands. Från barn och föräldrar är det största och viktigaste 

kravet att alla ska bli likabehandlade. Verksamheten ska vara bra, krav som finns från 

Skolverket och från kommunledning skall uppfyllas. Det är viktigt att eleverna får den 

undervisning och det stöd de har rätt till samt att de trivs. 



23 
 

Ledningens krav består av att skolan ska bibehålla sitt goda rykte. Att hålla budgeten är ett 

krav. ”Det har varit svårt för vi tycker budgetsystemet inte har varit så tydligt och enkelt att 

följa upp.” Ytterligare krav är att följa riktlinjer som finns i skollag och läroplan. Dessutom 

att hon uppfyller förväntningar från föräldrar och regler som finns uppsatta för intagning i 

skolan. Hon ska också svara föräldrar korrekt när de hör av sig, hålla i de möten som ska 

hållas med föräldraföreningar samt anställa den personal som är behörig.  

De krav hon har på sig själv innefattar alla de krav som ställs på henne från alla olika håll. 

”Jag har alla de här kraven som jag har beskrivit, från personal, från föräldrar, från barn, 

från förvaltningsledning, från förtroendevalda så har jag en massa olika krav, de jag räknat 

upp är samma som jag har på mig själv.”  Hon förklarar att det kan vara tufft att motsvara 

alla krav. ”Det jag tränar mig i är att uppfylla de men också att ibland inte kanske uppfylla de 

så optimalt som jag kanske önskar.”  Hon vidareutvecklar sina tankar. ”Jag tränar mig hela 

tiden på att känna mig nöjd, för att det finns ju någon känsla i det här jobbet av att man 

aldrig blir färdig, man kan göra hur mycket som helst av allting. Men att träna sig i att det 

här räcker, det här är good enough. För om man inte kan göra det så går man under av alla 

kraven på något sätt.” 

Ytterligare strategier för att hantera balansen mellan krav och förväntningar finner hon i att 

vara strukturerad och planera sin arbetstid. Hon nämner även vikten av att vara ärlig med 

varför något inte blivit gjort och att inte skylla ifrån sig. ”Såhär har min situation sett ut och 

att vara realistisk, det är en strategi för att inte belasta sig själv. Säga det här och det här kan 

jag göra nu och det här har jag lagt åt sidan därför att.” Genom att informera hur hennes dag 

eller vecka ser ut kan hon uppdatera personal på vad de kan ha för förväntningar på henne och 

vilka krav som är rimliga. 

Hennes syn på stress är att det egentligen är något negativt. Till en viss gräns kan det däremot 

vara positivt i den bemärkelsen hon inte mår dåligt av det. Hon benämner den positiva 

stressen mer som press, något som gör att hon sätter fart och får saker gjort snabbare. 

 Stress i arbetet kan vara att hon har planerat att göra någonting och plötsligt händer något 

annat som förstör hennes planering. ”Det är stress för mig, att tänka det här ska jag hinna 

med idag och så hinner jag inte med någonting.” Hon nämner återigen den positiva stressen 

hon kan känna inför ett svårt samtal, en stress med att vara noggrann och att inte hamna i 

försvar när hon får kritik.  
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Kopplingen mellan arbetskrav och upplevd stress ser hon som en direktkoppling. Om hon 

upplever en stress hemma är den direktkopplad till arbetssituationen. ”Det kan ju vara saker 

som påverkar mitt privatliv, att jag inte hinner eller orkar träffa människor som jag skulle ha 

träffat. Att det varit en sådan stressad arbetssituation att jag avstår och hellre går och tränar 

och är för mig själv. I det här jobbet är det så mycket sociala kontakter att jag kan få en 

social överdos av alla kontakter. Jag kan känna att det är enough att vara själv.” 

Strategier för att hantera situationer som upplevs som stress är att försöka få kontroll över de 

saker hon inte har kontroll över. ”När kan jag göra det jag inte gjort och vad är viktigast av 

det, vad kan jag be någon annan att göra?” Hon talar vidare om förmågan att be om hjälp 

som en strategi för att avlasta arbetsbördan. Samtidigt nämner hon att när arbetsbördan inte är 

lika stor kan hon tycka att det är onödigt och tidskrävande, att det går snabbare att göra saker 

och ting själv.  

Hon tränar sig själv att vara nöjd för att må bra. Hon nämner bra självinsikt, att veta vad sina 

starka och mindre starka sidor är. ”Det finns saker jag skulle kunna vara bättre i. men det är 

min strategi, att tillåta sig själv att tänka sig, jag är inte bra i allt och att det är okej att ta 

hjälp eller i annat fall knaggla sig fram.” Hon förespråkar också fysisk träning och att 

berömma sig själv. ”För det var någon som har sagt, om man säger så elaka tankar till 

någon annan som man säger åt sig själv inåt så skulle man inte ha några vänner. Tänk på den 

devisen själv. Säg snälla saker till sig själv, vad bra du är, skitbra! Jag försöker sprida det till 

andra.”  

3.6 Chef 6 

En man på 59 år som tidigare arbetat inom kommunal skola som lärare i 20 år samt som 

rektor i 12 år. Idag är han rektor på en gymnasial friskola och har varit det sedan ett och ett 

halvt år tillbaka. Han har sju anställda under sig och arbetsuppgifterna är att vara ansvarig för 

den pedagogiska verksamheten, personal samt ansvar för att eleverna uppnår de mål och får 

de förutsättningar som de ska ha för att klara sin skolgång. Han har yrkesskola i botten, sedan 

har han gått Lärarhögskolan och rektorsutbildningen. Han har även läst kortkurser i ekonomi 

på universitetsnivå. 

Skolan är en yrkesskola med inriktning på fordonsteknik. Den ägs utav ett utbildningsföretag 

som ingår i ett större bolag. Han har högsta ansvaret på skolan. ”Vill man göra något som 

kostar pengar här så är det jag som säger ja eller nej. Vill man söka ledigt eller påverka sin 
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situation, kurser eller vidareutbildningar, då är det jag.” Ansvaret är delegerat uppifrån. Han 

behöver inte redovisa för någon. Däremot om han ska anställa någon eller göra större 

investeringar måste han gå till sin chef och förankra det. Han lockades att söka sin nuvarande 

tjänst på grund av att skolan inte var så stor, tidigare har han haft cirka 85 medarbetare på de 

skolor han jobbat på. 

Sin nuvarande roll som mellanchef ser han som väldigt fri. Så länge verksamheten inte kostar 

en massa pengar och följer myndigheternas riktlinjer kan han göra som han vill. ”Det är ju 

betydligt jobbigare att vara chef i den kommunala smeten.” ”Jag slipper ju oerhört mycket 

administration i och med att jag inte jobbar inom en kommunal, statlig verksamhet.” Han 

måste naturligtvis ändå skriva kvalitétsredovisning varje år eftersom det är ett krav från 

Skolverket.  

En vanlig arbetsdag kan se väldigt olika ut. Han brukar börja sina dagar på verkstaden och 

diskutera elevärenden med ”gubbarna” och eleverna. Visst administrativt arbete ingår med 

löner, tidsrapporter etc. En gång i veckan är det personalmöte. Vidare kan en arbetsdag bestå 

utav föräldrasamtal, elevsamtal, möten med företrädare för arbetsplatser och 

grannkommunerna samt att vara ute och besöka praktikanter. En gång i månaden besöker han 

huvudkontoret. Det händer också att han hoppar in och vikarierar ifall någon i personalen är 

borta. 

Krav från personalen är ”om man ska överdriva så vill ju de bara ha duktiga elever och 

obegränsat med pengar.” Ibland förväntar de sig att han ska vara någon sorts polis och läxa 

upp elever som sagt eller gjort något dumt. I övrigt handlar det om deras arbetsmiljö, att det 

ska finnas ”schyssta grejor” och att någon ska ta bort och ta hand om obekväma elever. På en 

liten skola, som den han arbetar på nu, tycker han ändå att personalen är ganska medvetna om 

vilka krav som är rimliga att ställa.  

Från ledningen finns krav på att målen uppnås och att skolan går runt ekonomiskt. Det finns 

inga krav på att skolan ska tjäna några större summor. Liknande krav finns från samhället, att 

eleverna uppnår sina mål och att det erbjuds en bra, givande och stimulerande miljö samt att 

man kommer ut och får jobb. Dessutom finns det krav från myndigheter som Skolverket och 

Skolinspektionen att följa de lagar och styrdokument som finns. 

Gällande kraven på sig själv handlar det även där om elevernas bästa. ”Jag känner mig lite 

som en elevombudsman. Man står på elevernas sida egentligen. Man försöker stå på lärarnas 
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sida men jag upplever att när det blir en konflikt där så tror jag att jag jobbar mer för att få 

lärarna att förstå hur eleverna tickar än tvärt om. Vi har ju betalt för att vara vuxna.” 

I balansen mellan krav och förväntningar ser han idag inga större problem. Han drar 

paralleller från tiden i den kommunala sektorn där han skulle stå till svars för politikers och 

tjänstemäns beslut och åsikter, vilket skapade en frustration. ”Det är ganska skönt att inte gå 

runt och låtsas vara någon Moder Teresa man inte kan vara. Utan att här känner man att det 

är pengar in och pengar ut. Det är inte så mycket att hymla om, medan i kommunen känner 

man liksom att där har man en lojalitet till den budgeten som gäller.” Han säger att mycket 

handlar om pengar inom kommunen, att det är ett evigt jonglerande med att spara pengar och 

balansera antalet elever med antalet personal. ”Men här upplever jag att jag har en mycket 

större möjlighet att påverka min och de som är här, vår situation, vilket är skönt.” 

Hans syn på stress handlar mycket om de situationer i arbetet som upplevs stressande. Han 

känner sig stressad när han ser att eleverna mår dåligt och inte fixar sin tillvaro. Ibland kan 

han må dåligt av att det inte finns tillräckligt med personal eller att pengarna inte räcker till de 

specialpedagoger han velat ha. Han nämner dock att det är skönt att slippa den kommunala 

verksamhetens ekonomiska sparkrav. Kopplingen mellan arbetskrav och stress sammanfattar 

han ”till det här med den ekonomiska situationen. Det är där egentligen, det är det som 

stressar. Sen det som stressar, det är förväntningar från ungar, föräldrar, personal och 

ledning, så där är man någonstans mitt i. Men till skillnad från förut så tycker jag att jag kan 

leva med det nu för jag känner att jag kan påverka.” 

För att hantera situationer som upplevs som stress brukar han när det varit väldigt tungt, tala 

med sin bror som också har erfarenhet från chefsrollen. Han beskriver att det under samtalens 

gång ofta visar sig finnas en lösning i hans egna tankar. En annan strategi är att säga ifrån när 

det är något som känns galet. ”Och kanske efter några sömnlösa nätter, då kan man må 

ganska bra sen när man liksom har beslutat att nej det där tänker inte jag göra, det får de 

hitta någon annan som gör.” 

För att må bra gillar han att resa. ”Jag åker på semester ibland, vägrar göra någonting annat 

än att sitta under en palm och lösa korsord.” ”Jag mår bra av bara att boka en resa. Ha 

något att se fram emot.” Han fortsätter berätta om hur många tycker arbetet är det viktigaste, 

men att det gäller att passa sig.”Så att man inte tror att det är jobbet som är livet, utan att 

man fattar att det är familj och kompisar som är livet. Jag tror att det är väldigt viktigt.” Han 

avslutar intervjun med att citera sin gamla mellanstadielärare. ”Man ska vara intresserad av 
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sitt jobb, men man ska aldrig var mer intresserad av jobbet än sitt eget liv. Det tror jag är ett 

bra tips.” 

3.7 Gemensamma nycklar 

3.7.1 Upplevda krav från mellanchefens olika relationer 

 Från personalen är kraven att de vill bli sedda, få feedback samt att chefen ska vara 

tillgänglig och nåbar. Det finns även krav på ekonomiska resurser samt att ha 

förståelse för och vara insatt i verksamheten. 

 Från ledningen finns främst krav på att budgeten skall hållas. Sedan finns det krav på 

att följa deras riktlinjer, krav på verksamhetens kvalité samt administrativa krav. 

  Från samhället finns krav på att lagar och styrdokument ska följas. Verksamheten ska 

bidra till en stimulerande och utvecklande miljö. Det finns också krav på en rättvis 

behandling av barnen och att inget barn blir förbisett. 

 Kraven på sig själv handlar mycket om att uppfylla de krav som ställs från personal, 

ledning och samhälle. Det är även viktigt att hitta en balans i vad som är en rimlig 

arbetsbörda och att inte kräva mer av sig själv än att göra sitt bästa. 

3.7.2 Situationer som upplevs som stress 

 Det finns en stark gemensam nämnare i det administrativa arbetet som en orsak till 

känsla av stress. Det är tidskrävande och tar tid från den övriga verksamheten. Det blir 

en obalans mellan det administrativa och andra delar i arbetet som upplevs viktigare. 

 En ytterligare orsak till upplevd stress är när det dyker upp oväntade saker som ska 

göras eller lämnas in. Denna dåliga framförhållning förstör den tänkta planeringen och 

minskar känslan av kontroll. Att stå till svars och föra vidare vissa beslut uppifrån 

hänger också ihop med kontroll och kan skapa en känsla av frustration.  

 Förhållandet mellan behovet av resurser och de ekonomiska kraven som ställs upplevs 

som stressande då de inte alltid går ihop. 

 Det kan även vara krävande att balansera och motsvara alla krav som ställs ifrån de 

relationer en mellanchef har.  

3.7.3 Strategier för att hantera motstridiga arbetskrav och upplevd stress 

 Prioritera vad som är viktigast att göra nu och vad som kan vänta till senare. 
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 Planera sin arbetstid och strukturera upp sin tillvaro. 

 Vara tydlig och säga ifrån när arbetsbelastningen blir för stor eller för svår och 

samtidigt kunna nöja sig med sin prestation. 

 Be om hjälp när arbetsbelastningen blir för stor eller för svår och söka stöd när det 

känns tungt i tillvaron. 

 Stanna upp och reflektera för att se helheten och inte bara det som sker i stunden. 

 Koppla bort arbetet och göra saker som får en att må bra. Till exempel träna, resa bort, 

umgås med nära och kära. Det är viktigt att inse att arbetet inte är viktigare än livet i 

övrigt. 

4 Sammanfattande diskussion 

Studiens syfte har varit att få större förståelse för förhållandet mellan stress, krav och 

ledarskap samt vilka strategier en mellanchef kan använda sig av för att hantera situationer 

som upplevs stressande. Studien har utgått från hypotesen att som mellanchef krävs en 

förmåga att hantera balansen mellan olika krav och förväntningar för att upplevd stress inte 

ska förgöra en. 

Vilka de upplevda kraven är från mellanchefens olika relationer sammanfattas i fyra delar och 

utgår från Svedbergs figur ledarskapets dilemmafält (figur 1).  

De krav som personalen har är att de vill bli sedda, få feedback samt att chefen ska vara 

tillgänglig och nåbar. Det finns även krav på ekonomiska resurser samt att ha förståelse för 

och vara insatt i deras verksamhet. Svedberg (2007, s.369) benämner det som solidaritet, 

vilket handlar om förhållandet till personalen och att värna om deras intressen.  

Från ledningen finns främst krav på att budgeten skall hållas. Sedan finns det krav på att följa 

deras riktlinjer, krav på verksamhetens kvalité samt administrativa krav. Relationen till 

uppdragsgivaren innebär oftast att vara ledningens representant. Är organisationen strikt 

centraliserad och regelstyrd finns yttre förutsättningar för att denna relation ska kunna vara 

tydlig och okomplicerad. Här ligger lojalitet nära lydnad eller i alla fall passivt accepterande. 

(Ibid, s.367). ”Det är ju alltså egentligen grunden att jag ska följa dem, följa de besluten som 

tas och verkställa dem också.” beskriver chef 2. 

Kraven från samhället tycks bli väldigt specifikt beroende på inom vilken organisation 

mellanchefen verkar eller hur dess klientel ser ut, oavsett handlar det om trohet. Trohet är att 
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tjäna klienterna eller kunderna och deras intressen (ibid, s.369). ”De är ju våra kunder så att 

säga, ungarna och föräldrarna.” framkommer av chef 4. I studien är kraven från samhället att 

lagar och styrdokument ska följas. Verksamheten ska bidra till en stimulerande och 

utvecklande miljö. Det finns också krav på en rättvis behandling av barnen och att inget barn 

blir förbisett.  

Kraven på sig själv handlar mycket om att uppfylla de krav som ställs från personal, ledning 

och samhälle. Det är även viktigt att hitta en balans i vad som är en rimlig arbetsbörda och att 

inte kräva mer av sig själv än att göra sitt bästa. Svedberg (2007, s.368) benämner det som 

äkthet, att vara sann mot sig själv. Mängden och arten av arbetsuppgifter ställd mot en hög 

ambitionsnivå kan ge upphov till en malande känsla av otillräcklighet (ibid). 

Kraven är en del i de moment som upplevs stressande. Det finns en stark gemensam nämnare 

i det administrativa arbetet som en orsak till känsla av stress. Det är tidskrävande och tar tid 

från den övriga verksamheten. Det blir en obalans mellan det administrativa och andra delar i 

arbetet som upplevs viktigare. Förhållandet mellan behovet av resurser och de ekonomiska 

kraven som ställs upplevs som stressande då det inte alltid går ihop. Det kan även vara 

krävande att balansera och motsvara alla krav som ställs ifrån olika relationer en mellanchef 

har. Schartau (1993, s.52) skriver att rollkonflikter kan uppstå när förväntningar på flera av 

rollerna uppåt, nedåt och i sidled inträffar samtidigt och att tvetydighet i vilka skyldigheter 

mellanchefen har kan orsaka stress. Dessa problem kan vara än värre i den offentliga sektorn 

med otydliga mål och än mer motstridiga krav (ibid). Rollen som mellanchef beskriver chef 2 

som frustrerande ibland eftersom vissa beslut kan hon inte vara med och bestämma över. 

Samtidigt måste hon föra vidare beslut till sin personal på ett begripligt vis. ”Dessa två 

världar går inte alltid ihop i en politiskt styrd organisation.” I Richards (1997) avhandling 

framkommer även där problematiken i att mellanchefen ska vara lojal mot ledningens krav 

och samtidigt vara lyhörd mot personalens intressen, vilket kan ge upphov till spänningar 

mellan olika intressen. 

En ytterligare orsak till upplevd stress är när det dyker upp oväntade saker som ska göras eller 

lämnas in. Denna dåliga framförhållning förstör den tänkta planeringen och minskar känslan 

av kontroll. Att stå till svars och föra vidare vissa beslut uppifrån hänger också ihop med 

kontroll och kan skapa en känsla av frustration. ”När det dyker upp många saker som inte är 

planerade som jag inte har kontroll över, då kan jag bli stressad.” säger chef 2. Theorell 

(2003, s.17) skriver att stress och utövandet av kontroll hänger nära samman på det sätt att 
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stressreaktionen mobiliseras. Det är något mycket fundamentalt att kunna utöva kontroll över 

sin egen situation för att inte låta omgivningen ta över ens liv (ibid).  

Hur man hanterar kontroll över en situation har med coping att göra. Det kan dels syfta på hur 

personen löser ett problem, dels på hur personen tror sig har förmågan att hantera problemet. 

(Eriksen och Ursin 2005, s.50) För att hantera motstridiga arbetskrav och upplevd stress talar 

cheferna i studien om att prioritera vad som är viktigast att göra nu och vad som kan vänta till 

senare samt planera sin arbetstid och strukturera upp sin tillvaro som exempel på strategier. 

De talar även om att vara tydlig och säga ifrån eller be om hjälp när arbetsbelastningen blir för 

stor eller för svår samt att söka stöd när det känns tungt i tillvaron och kunna nöja sig med sin 

prestation. Institutet för stressmedicin skriver i sin undersökningsrapport (2004) att chefers 

stressbelastning orsakades dels av formella krav och hård styrning, dels av informella krav, 

brist på stöd och möjlighet till tillitsfull kommunikation. De strategier som användes 

utmärktes av ansträngningar att balansera kraven och bibehålla förtroendet från såväl högre 

som lägre nivåer i organisationen.  

Cheferna i studien nämner också att stanna upp och reflektera för att se helheten och inte bara 

det som sker i stunden som en strategi. Även Svedberg (2007, s.366) nämner förmågan att se 

bortom särintressena till en helhet. Ytterligare strategier ligger i att koppla bort arbetet och 

göra saker som får en att må bra. Till exempel träna, resa bort, umgås med nära och kära. 

Chef 6 citerar det sammanfattande. ”Man ska vara intresserad av sitt jobb, men man ska 

aldrig var mer intresserad av jobbet än sitt eget liv. Det tror jag är ett bra tips.”  

För att beskriva förhållandet mellan stress, krav och ledarskap kan chefernas berättelser 

kopplas till krav- kontrollmodellen (figur 2). Gällande relationen mellan krav och 

kontrollmöjligheter talas det om fyra olika extremsituationer. Chef 6 beskriver dels sin 

nuvarande situation på en friskola och dels tiden inom den kommunala sektorn. Två skiljda 

världar illustreras som går att likna vid två av dessa extremsituationer. Hans nuvarande 

arbetssituation kan jämföras med den avspända, vilket innebär att beslutsutrymmet är högt 

samtidigt som kraven inte är höga (Karasek & Theorell 1990, s.36). ”Vill man göra något 

som kostar pengar här så är det jag som säger ja eller nej. Vill man söka ledigt eller påverka 

sin situation, kurser eller vidareutbildningar, då är det jag.” ”Det är ju betydligt jobbigare 

att vara chef i den kommunala smeten.” ”Jag slipper ju oerhört mycket administration i och 

med att jag inte jobbar inom en kommunal, statlig verksamhet.” Hans tidigare arbete inom 

kommunen kan liknas vid den spända situationen, vilket innebär höga krav och litet 
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beslutsutrymme (ibid, s.31). Han beskriver skillnaden från den kommunala tiden med den 

nuvarande arbetssituationen.”Men här upplever jag att jag har en mycket större möjlighet att 

påverka min och de som är här, vår situation, vilket är skönt.” 

Övriga chefer kan placeras i modellen någonstans i närheten av den aktiva situationen. Den 

innefattar höga krav och samtidigt högt beslutsutrymme (ibid, s.35). Beslututrymmet varierar 

och är till viss del väldigt lågt eftersom vissa beslut måste föras vidare utan att cheferna själva 

kan påverka dessa. Samtidigt beskriver de möjligheten att prioritera vad som är viktigast i 

deras arbete, vilket går att koppla till ett något högre beslutsutrymme. De nämner en hög 

arbetsbelastning. ”Ah en vanlig arbetsdag 8 till jaaa, hehe. Jag jobbar jättemycket, 

jättemycket. 40 timmars arbetsveckor finns inte i min värld, fast det är det jag är anställd 

för.” säger Chef 4. Mycket handlar om det administrativa arbetet. ”Mycket möten, mycket 

mejl, man blir mejlbombad i det här jobbet. Man sitter här på kvällen och rensar sen så är det 

67 nya mejl på lunch dagen efter iallafall, så det tar mycket tid, definitivt.” säger chef 5. 

Ingen av dem beskriver en ohållbar situation utan verkar ha förmågan att hantera sin tillvaro 

genom de strategier som tidigare nämnts. 

Resultaten grundar sig på individernas egna berättelser och är därför utmärkande för just 

dessa chefer. Studien gör inga generaliserande slutsatser om andra grupper och situationer. 

Det finns däremot vissa likheter mellan de undersökta individerna som går att koppla till 

mellanchefsrollen som rektor eller förskolechef. Studien har inte valt att skilja på rektor och 

förskolechef även om det där kan finnas en skillnad i hur rollen upplevs. Det dras heller inga 

kopplingar till kön, ålder och erfarenhet. Studien syftar inte till att klargöra några skillnader 

mellan olika grupper. Den syftar till att få större förståelse för förhållandet mellan stress, krav 

och ledarskap samt vilka strategier en mellanchef kan använda sig av för att hantera 

situationer som upplevs stressande.  

Förståelsen för vilka kraven är, vilka moment som upplevs stressande och hur dessa kan 

hanteras har fördjupats genom resultatet av de kvalitativa intervjuerna. Något som skulle 

kunna givit studien ytterligare djup hade varit fler och bredare frågeområden i intervjuerna. 

Frågor kring stöd, kontroll, trivsel eller hur arbetssituationen upplevs etc. har utelämnats även 

om dessa områden i viss mån kommer på tal i intervjuerna. Samtidigt kan fördjupade 

frågeområden som till exempel arbetskrav styra resultatet i en riktning som visserligen är 

meningsfull, men också modifierad utifrån forskarens förförståelse. 
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4.1 Slutsats 

Mellanchefen befinner sig i verksamhetens centrum med kontakter uppåt, nedåt inom 

organisationen och utåt till omvärlden. Från alla dessa håll ställs krav och förväntningar 

samtidigt som mellanchefen ställer krav och har förväntningar på sig själv. För att få till en 

rimlig balans i arbetssituationen är det viktigt att uppmärksamma dem alla och förstå hur eller 

åtminstone att de samverkar. 

Motstridiga krav och förväntningar samt brist på kontroll kan ge upphov till upplevd stress. 

Som mellanchef krävs strategier för att hantera problematiken och hitta en balans i tillvaron. 

Strategierna kan bestå av prioriteringar, planering, gränsdragning, stöd, reflektioner, "gilla 

läget", koppla bort arbetet samt göra saker som skapar må bra känslor. 

4.2 Framtida forskning 

Studien har sökt en större förståelse inom området stress och ledarskap. En mer omfattande 

intervjuguide och fler frågeområden skulle kunna ge ett större djup i framtida forskning.  

Framtida forskning om mellanchefens roll och förhållandet till stress skulle kunna innefatta en 

mer jämförande ansats. Ytterligare organisationer, sektorer och branscher skulle kunna 

undersökas. Jämförelser mellan olika bakgrunder, ålder, kön etc. kan vara intressant och 

relevant.  

Mellanchefer som av någon anledning lämnat sin position har säkert mycket att berätta om 

arbetssituationen och eventuella orsaker till varför de lämnat sin position. Förhållandet mellan 

sjukdom och stress hos mellanchefer kan vara intressant för vidare förståelse kring betydelsen 

av strategier.  

Framtida forskning kan vara kvantitativa studier för att nå en bredare population och 

eventuellt dra mer generella slutsatser. Dessa skulle kunna ha större fokus på att förklara 

omfattningen av mellanchefers förhållande till stress. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 

 Syftet med studien är att få större förståelse för förhållandet mellan stress, krav och ledarskap 

samt vilka strategier en mellanchef kan använda sig av för att hantera situationer som upplevs 

stressande.  

Syftet har mynnat ut i följande frågeställningar: 

- Vilka är kraven ifrån de olika relationerna en mellanchef har? 

- Vilka moment i arbetet upplever en mellanchef som stressande? 

- Vad kan en mellanchef göra för att hantera motstridiga arbetskrav och upplevd stress? 

Vilka sökord har du använt? 

Mellanchef, ledarskap, dilemma, motstridig*, stress, kostnad, arbetsrelaterad, krav och kontroll, 

handlingsstrategier, politisk organisation, organizations, coping, middle manager 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog,Stockholms universitetsbibliotek, riksdagen/dokument, CSA, science direct, 

Google Scholar, avhandlingar.se, google.se, 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google scholar: stress mellanchef coping 

Riksdagen/dokument: kostnad arbetsrelaterad stress 

Stockholms universitetsbibliotek: mellanchef* 

Stockholms universitetsbibliotek: middle manager 

Avhandlingar.se: stress organizations 

Google: stress ledarskap organisationer 

 

Kommentarer 

En del av litteraturen kring stress samt ledarskap har varit tidigare kurslitteratur (Arnetz & Ekman 

2005 Stress) (Svedberg 2007 Gruppsykolgi) (Theorell 2003 psykosocial miljö och stress). Tips från 

handledaren har också bidragit till en viss del av litteraturen (Leander 2002 Källa nr. 52. Jäktad, 

pressad, utbränd). 

 



 

Bilaga 2  

 Intervjuguide 

Sakfrågor 

Hur gammal är du? 

Vad har du för yrkesbefattning? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetet med din nuvarande tjänst? 

Hur många anställda är ni? 

Hur många har du personalansvar för? 

Hur ser könsfördelningen ut? 

Organisations- och arbetsbeskrivning  

Beskriv den organisation du arbetar i?  

- Beslutsordning 

- Förankring av beslut 

- Arbetsmiljöarbetet 

 

Bakgrund  

Berätta om din utbildning  

Tidigare arbetslivserfarenhet.  

Hur kommer det sig att du sökte din tjänst?  

Hur ser du på din roll som mellanchef? 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  

 

Arbetskrav  

Vad upplever du för krav i ditt arbete?  

- Vilka krav upplever du från personal?  

- Vilka krav upplever du från ledning?  



 

- Vilka krav upplever du från samhället till exempel, kunder, föräldrar, regler, styrdokument? 

- Vad kräver du av dig själv?  

Hur upplever du balansen mellan egna och yttre krav och förväntningar?  

- Hur hanterar du problematiken som uppstår mellan balansen av krav och förväntningar?  

- Vilka strategier brukar du använda för att hantera balansen mellan krav och förväntningar? 

 

Stress. 

Vad är din syn på stress? 

Vad finns det för situationer som du upplever som stress i ditt arbete? 

Vad ser du för koppling mellan arbetskrav och din upplevda stress? 

Vad upplever du som stress i vardagen? 

Hur gör du för att hantera situationer som upplevs som stress? 

Vad gör du själv för att må bra? 

Vilka råd kan du ge dig själv för att minska känslan av upplevd stress? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3  

Informationsbrev 

Hej 

Vi är två studenter som läser till hälsopedagog på Gymnastik- och idrottshögskolan. Just nu skriver vi 

examensarbete där vi ska undersöka stresshanteringsmetoder i rollen som mellanchef. Syftet med 

studien är att vi ska få större förståelse för vilka strategier en mellanchef använder sig av för att 

hantera situationer som upplevs stressande. 

Vi undrar om vi skulle kunna få göra en intervju med dig. Intervjuns beräknas ta max en timme. Alla 

frågor skickar vi till dig i förväg så att du vet vad som komma skall. Intervjun behandlas anonymt i 

studien och inga personuppgifter dokumenteras. 

Självklart får du ta del av det slutgiltiga arbetet om så önskas. 

Vi är tacksamma om du vill medverka. Kontakta oss gärna om du undrar över något. 

Kristofer Tholse (mailadress) tel.nr 

Olle Nyberg (mailadress) tel.nr 
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