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Resumé 
 

En generell uppfattning om mellanchefspositionen är att den är svår att hantera i 

och med de krav som ställs både från överordnade chefer och underordnade 

medarbetare. Vårt syfte med uppsatsen har därför varit att öka kunskap och 

förståelse för den situation en chef i mellanposition befinner sig i. Vi har valt att 

intervjua mellanchefer inom kommunal sektor för att ta del av hur de upplever sin 

roll, position och uppgift, relationer till medarbetare samt vilka situationer som 

upplevs som svåra och problematiska. 

 

Vi ville ta del av mellanchefers subjektiva upplevelser och valde därför en 

kvalitativ metod i form av en intervjuundersökning. Resultatet visade att många 

av deras upplevelser var likartade men vissa mindre skillnader kunde vi påvisa. 

Mellancheferna upplevde att de har en bekväm position, men att det ibland kan 

uppstå situationer då motstridiga förväntningar ställs från överordnade chefer och 

underställda chefer eller underställda medarbetare.  

 

Nyckelord: mellanchef, chefer i mellanposition, upplevelser, kommunal sektor, 

social konstruktionism, rollteori, social identitetsteori, situationsanpassat 

ledarskap.
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1 Inledning 
 

Under 1980-talet fick mellanchefer ökad makt och befogenhet i och med 

decentraliseringen i privat och offentlig sektor, och om man ska tro tidigare 

studier så är positionen som mellanchef besvärlig. Drakenberg (1997) menar att 

en mellanchef har en tämligen utsatt ställning i och med de krav som ställs på dem 

från både underställda medarbetare och överordnade chefer. Det är de som 

genomför överordnades beslut och är samtidigt styrda av de regler och 

förordningar som styr verksamheten. Det är svårare att som chef i mellanposition 

agera och genomföra förändringar på egen hand och samtidigt hantera de krav på 

förbättringar och förändringar som ställs från underställda medarbetare. Det kan 

vara svårt för en chef i mellanposition att som individ ha egna värderingar och 

samtidigt vara organisationens ansikte utåt. För att lyckas som mellanchef bör 

mellanchefen ha ett gott samarbete med överordnade chefer, samtidigt som det 

kan ses som en risk om denne blir för beroende (Schartau, 1997). Mellanchefer 

besitter ofta stor praktisk erfarenhet och gedigen kunskap samt har ett nytänkande 

som enligt Drakenberg (1997) kan förvåna överordnade chefer. Chefer i 

mellanposition fungerar som en motor i den dagliga verksamheten. 

 

Begreppen mellanchef och chef i mellanposition beskriver i vår uppsats någon 

som har överordnade chefer och underställda chefer eller överordnade chefer och 

underställda medarbetare. Gemensamt för våra respondenter har varit att de själva 

ser sig som mellanchefer. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med vår C-uppsats är att öka kunskap och förståelse för den situation en 

chef i mellanposition inom kommunal sektor befinner sig i när det gäller dennes 

roll, uppgift och deras relationer till medarbetarna.  
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1.2 Frågeställningar 
 

• Hur upplever chefer i mellanposition inom den kommunala sektorn sin 

roll, position och uppgift? 

• Hur upplever chefer i mellanposition inom den kommunala sektorn 

relationer till sina medarbetare? 

• Vilka situationer kan upplevas som problematiska och svåra för en chef i 

mellanposition? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
 

Efter vår introduktion till uppsatsens ämne följer en beskrivning av de teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning som vi funnit relevanta för studien. Val av 

metod beskrivs sedan, följt av urval och tillvägagångssättet vid intervjuerna. 

Därefter redovisas resultatet som är uppdelat i fem olika teman, med utgångspunkt 

från uppsatsens frågeställningar. Varje tema följs sedan av en analys. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattning. 

  



 

4 

 

2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  
 

Under vår studietid har vi kommit att intressera oss för ledarskap. Ämnet är 

relativt brett och vi kände att vi var tvungna att begränsa det för att inrikta oss på 

en specifik del av ledarskapet. Inför uppsatsen läste vi litteratur om ledarskap och 

kom att intressera oss för mellanchefspositionen. Som vi tidigare nämnt ses 

positionen som mellanchef som utsatt och vi ville därför undersöka hur chefer i en 

mellanposition upplever sin egen situation. Vi anser att ett social-

konstruktionistiskt perspektiv är passande för vår studie och de teorier som vi 

funnit relevanta är rollteori, social identitetsteori och situationsanpassat ledarskap.  

 

2.1 Social konstruktionism   
 

Socialkonstruktionismen är ett tolkningsperspektiv som uppkommit utifrån det 

postmoderna tänkandet. Teorin vilar på en grund där kunskapen om hur 

verkligheten ser ut anses finnas i individens upplevelser. Alla individer ses som 

unika, med sin individuella version av sanningen (Gergen, 2007). 

Socialkonstruktionismen indikerar att vi bör vara skeptiska mot våra teorier om 

hur världen verkar vara. Det betyder att de kategorier som människor använder för 

att förklara världen inte behöver referera till verkliga uppdelningar. Det sätt vi 

uppfattar världen på med de kategorier och begrepp vi använder, är istället 

historiskt och kulturellt specifika (Burr, 2003).  Kunskap om verkligheten skapas 

mellan människor och det är först då som verkligheten får sin existens 

(Wenneberg, 2001). Det är i de dagliga interaktionerna i det sociala livet mellan 

människor som kunskap skapas. Sociala interaktioner av alla slag och särskilt 

språket är av stort intresse för socialkonstruktionister. Vi samtalar inte bara med 

ord, utan vi interagerar också genom kroppsspråk, ordval, röstläge, gester, miner 

och blickar. Vårt medvetande ökar också i takt med i vilken grad vi behärskar vårt 

språk och därför har den som behärskar språket makten att förändra (Gergen, 

2007). Det som vi uppfattar som sanning, som varierar historiskt och kulturellt, 

blir vårt nuvarande sätt att acceptera och förstå världen. Detta är en produkt av 
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sociala processer och interaktioner som människor ständigt är engagerade i 

tillsammans (Burr, 2003). 

 

Vi utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv då ledaren följer med i de 

förändringar som sker i samhället, att ledaren konstruerar om sitt ledarskap till 

följd av de nya förväntningar som då ställs på honom. Varje organisation ser olika 

ut och organisationskulturen, medarbetare och krav påverkar hur en chef formar 

sitt ledarskap. Det finns inget rätt eller fel för hur ett ledarskap ska utföras, utan 

det utformas i interaktion med andra beroende på vilken organisation ledaren 

befinner sig i (Drakenberg, 1997). 

 

Ledarskapet ändras ständigt, det ser inte likadant ut nu som det gjorde för femtio 

år sedan. Den utövande ledaren fortsätter hela tiden att förändra, anpassa och lära 

sig, ledarskap är alltså ingen medfödd förmåga. Istället kan ledare medvetet 

utforma ledarskapet på ett visst sätt och visa upp en bild av sig själva som de vill 

att andra ska se dem, genom till exempel val av kläder, sätt att prata, val av bil 

eller bostadssituation (Gergen, 2007). 

 

2.2 Rollteori  
 

Rollteorin grundar sig på att den vill förklara individens och gruppens handlande 

utifrån att vi ständigt, beroende på var vi befinner oss, går in i olika tillskrivna och 

förvärvade roller, både medvetet och omedvetet. Gruppen är genom roller, 

positioner, normer och bekräftelse av stor betydelse för individens självbild och 

självuppfattning. En roll kan beskrivas som resultatet av människors förväntningar 

på individen i en specifik situation eller det beteende som förknippas med en 

person som innehar en viss position i en social struktur, till exempel en ledare. 

Olika roller skapar olika förväntningar. Som mellanchef förväntas individen bete 

sig som en ledare och skulle denne plötsligt inta rollen som förälder på sin 

arbetsplats kan förvirring uppstå (Nilsson, 1996).  
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I rollteorin ingår fyra viktiga element; position, förväntningar, beteende och roll. 

Position står för det medlemskap individen har i en grupp som till exempel 

mellanchef. För att mellanchefspositionen över huvud taget ska existera krävs det 

att det finns underställda medarbetare eller en överordnad chef, positionerna ska 

kunna ställas mot varandra. Förväntningar handlar om att leva upp till formella 

och outtalade normer och regler som finns. Förväntningarna som ställs på dem 

som innehar en viss position uppfattar dessa och det är deras varseblivning som 

blir avgörande. Position, förväntningar och beteende leder tillsammans fram till 

den roll som positionsinnehavaren går in i (Trost & Levin, 2004).  

 

Individens beteende styrs ibland helt av de roller som denne besitter, avlägsnas 

rollerna från individen, menar vissa att individens jag och personlighet försvinner. 

Andra ser rollerna som en bred ram där individen själv kan fylla sina roller med 

beteende. Identitet och personlighet bildar tillsammans en helhet som vi fyller 

med olika roller och det beteende som hör till en specifik roll (Nilsson, 1996). 

 

I och med att andra människor är medvetna om vilken roll en individ har, ställs 

förväntningar på rollinnehavaren och det blir därmed en drivkraft till att likna 

andra. Det handlar som rollinnehavare om att man på ett självklart och naturligt 

sätt accepterar samhällets normer och förväntningar som ställs på olika roller 

(Nilsson, 1996). 

 

I rollteorin ingår begreppet rollkonflikt. Det är en typ av social konflikt som 

framträder då en individ blir tvingad att träda in i olika eller motstridiga roller på 

en och samma gång. En inter-rollkonflikt uppkommer om individen har två eller 

flera roller som knyter an till motstridiga förväntningar, det kan till exempel vara 

då en mellanchef har flera roller samtidigt, å ena sidan som vän med en 

underordnad medarbetare, å andra sidan som dennes chef. Om mellanchefen 

tvingas säga upp den underställda medarbetaren förväntas mellanchefen både 

agera professionellt som chef och meddela beskedet samtidigt som ledaren 

förväntas vara medarbetarens vän och trösta. Ett annat exempel kan vara en 

mellanchef som dels förväntas att gå på mötet med ledningsgruppen i rollen som 
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mellanchef och dels förväntas att skynda sig hem för att fira sin sons födelsedag i 

rollen som förälder. Det uppstår en konflikt mellan yrkesrollen och rollen som 

förälder. Rollkonflikten skapas då dessa roller har olika krav som är svåra att 

förhålla sig till samtidigt (Aubert, 1979). Denna typ av konflikt är enligt Jacobsen 

& Thorsvik (2002) mycket vanlig på en arbetsplats.  

 

Det är svårt för en individ när förväntningar från andra inte är tydliga, att veta 

vilket handlande som är socialt accepterat i en viss situation. En intra-rollkonflikt 

upplevs då det ställs olika förväntningar på individen i en och samma position om 

hur denne ska bete sig. En intra-rollkonflikt kan ofta uppstå för de chefer som 

innehar en mellanposition och konflikten tar form när en individ upplever 

oförenliga och motstridiga förväntningar på rollen som mellanchef. En intra-

rollkonflikt grundar sig i hur man utformar rollen. Ett exempel kan vara när 

förväntningar ställs från underställda medarbetare på en mellanchef att denne ska 

vara en i arbetsgruppen, att denne ska stå upp för dem. Samtidigt kan överordnade 

chefer ställa krav på att mellanchefen ska verkställa beslut som tagits som de 

underställda medarbetarna är emot (Aubert, 1979). 

 

Rollteorin blir aktuell för vår studie eftersom det ställs förväntningar på 

mellanchefspositionen som kan skilja sig åt från både överordnade chefer och 

underställda medarbetare. Utifrån förväntningarna uppvisar mellanchefen ett 

beteende som mynnar ut i rollen som mellanchef. Slitningen mellan de skilda 

förväntningarna är det komplexa i mellanchefsrollen som kan leda till att 

mellanchefen upplever en inter-rollkonflikt eller intra-rollkonflikt.  

 

2.3 Social identitetsteori 
 

Människor strävar ständigt efter att upprätthålla en positiv självbild och 

självkänsla. En stor del av våra handlingar är inriktade på att upprätthålla denna 

bild och då kan vi göra val som hjälper oss att stärka vår självkänsla. Vi är 

medvetna om vår självbild, men påminns samtidigt om vad som förväntas av oss 

och vad vi faktiskt kan bli. Ideal och mönster internaliseras inom oss och hjälper 
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oss att bedöma oss själva. För att uppleva en bra självkänsla krävs att den 

självbild vi önskar ha blir bekräftad. Vi har alla ett behov av att passa in och 

betyda något för andra (Carle & Nilsson, under utgivning). 

 

Social identitetsteori bygger på att alla individer har två sidor av sin identitet, en 

personlig identitet och en social identitet. Social identitetsteori har fokus på bland 

annat intergruppbeteende då den sociala identiteten härstammar ur de grupper vi 

tillhör eller vill vara en del av. Har den egna gruppen hög status bidrar det till att 

individen också får hög social status. Detta leder sedan helt självklart till att vi 

stöttar vår egen grupp och nedvärderar andra grupper (a.a). De flesta individer 

tillhör en grupp samtidigt som den sociala identiteten har ett nära samspel med 

den personliga identiteten (Augoustinos & Walker, 2001). Om individens 

personliga identitet är försvagad, upphöjer hon den egna gruppen för att stärka sin 

egen självkänsla och självbild. Individen måste då anamma gruppens normer som 

kan skilja sig helt från den personliga identitetens normer, vilket då bidrar till att 

den sociala identiteten blir starkare än den personliga identiteten (Carle & 

Nilsson, under utgivning).  

 

Carle & Nilsson (under utgivning) menar att den sociala identiteten kan grunda 

sig i sociala grupper likväl som i sociala kategorier. Gruppen skapar en gemensam 

identitet utifrån hur de kategoriserar andra individer och sig själva. Individen i 

gruppen agerar därför inte på egen hand, denne agerar i stället som en enhet 

tillsammans med de övriga medlemmarna. 

 

Individens självbild är beroende av om det är den personliga eller sociala 

identiteten som är i fokus och vilken typ som då blir aktuell i den givna 

situationen. Det finns faktorer som individen använder sig av för att kategorisera 

andra. Människor använder kategorier som de är vana att använda sig av och som 

i sin tur aktualiserar scheman som tillhör den aktuella kategorin. När 

kategoriseringen sedan blir tydlig kan uppfattningen om sig själv och andra 

ändras, individen är inte längre unik utan uppfattas istället som en i mängden. 

Som gruppmedlem kategoriserar individen in sig själv i gruppen och tar till sig de 
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normer och värderingar som gruppen står för. Går det bra för den egna gruppen 

stärks individens självbild och självkänsla, går det sämre försvagas den (a.a). 

 

I en konkurrenssituation benämns den egna gruppen, vilken individen identifierar 

sig med och tillhör, som ingrupp. För en person som till exempel är ledare för en 

arbetsgrupp är medlemmarna i den gruppen ledarens ingrupp, andra grupper ses 

som utgrupper. Det ses som en nödvändighet att utgruppen blir en motsats till 

ingruppen då gruppen behöver det för att stärka sin identitet, sammanhållning och 

känslomässiga trygghet (a.a). I ingruppen tror de att alla i utgruppen är likadana 

medan de i sin egen grupp tydligt ser gruppmedlemmarnas olika kvalitéer som 

skiljer sig markant från varandra. Även om grupperna är väldigt lika, menar Carle 

& Nilsson (under utgivning) att de knappt synliga skillnaderna i en 

konkurrenssituation leder till att man höjer upp sin egen grupp och ser ner på 

utgruppen. 

 

En individ har flera personliga och sociala identiteter som tas fram i olika 

situationer. Har individen ett privat samtal med en nära vän är det den personliga 

identiteten som är i fokus. Sitter denne tillsammans med och skojar med 

arbetsgruppen i fikarummet är det istället den sociala identiteten som är mest 

framträdande (a.a). 

 

Vi finner social identitetsteori relevant då de flesta av respondenterna i vår studie 

identifierar sig med och höjer upp den egna gruppen vilket leder till en positiv 

självbild och självkänsla. Det blir viktigt för chefer i mellanposition att balansera 

mellan att dels sitta och skratta tillsammans med medarbetare, men samtidigt att 

vara professionell och inte gå in på privata områden. 

 

2.4 Situationsanpassat ledarskap 
 

En grundsten i det situationsanpassade ledarskapet är att olika situationer kräver 

olika ledarstilar för att kunna nå organisationens uppsatta mål på ett så effektivt 
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sätt som möjligt. För att genomföra ett situationsanpassat ledarskap fullt ut är det 

viktigt att kunna ta in de underliggande signaler som sänds ut genom både verbal 

och icke-verbal kommunikation. Nyckelordet inom denna modell är flexibilitet, 

där ledaren har som uppgift att vara lyhörd på de signaler som medarbetarna 

sänder och anpassa sin ledarstil efter situation, medarbetarnas behov och gruppens 

mognad (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

Det situationsanpassade ledarskapet består av två delar, ett styrande och ett 

stödjande ledarskap. Det viktigaste inom teorin är främst att kunna balansera 

mellan dessa två typer i rätt situation. För att göra detta måste ledaren göra en 

bedömning av dels hur kompetent personalen är och dels hur engagerad 

personalen är i den uppgift som skall utföras. Efter att ha gjort denna bedömning 

måste ledaren anpassa sitt förhållningssätt till situationen. Kortfattat ska ledaren 

anpassa den egna ledarstilen efter medarbetarna. Den stödjande ledarstilen inom 

det situationsanpassade ledarskapet kräver att ledaren stöttar sin personal och styr 

mindre. Ledaren har inte bara fokus på målet utan genom att vara nära 

medarbetarna ser denne också varje individs respektive kompetens och använder 

ett stödjande ledarskap för att hitta rätt person till den uppgift som ska lösas 

(Northouse, 2004). 

 

Situationsanpassat ledarskap blir relevant då det gäller för mellancheferna att få 

varje medarbetare med sig för att nå de mål verksamheten satt upp. Det handlar 

därför om att se medarbetarna, anpassa ledarskapet efter varje medarbetares behov 

och olika situationer som uppstår. En av respondenterna uttryckte att denne 

arbetar efter situationsanpassat ledarskap och flertalet av respondenterna uttryckte 

även detta implicit. 

 

De teorier vi valt att utgå från har vi sett som mycket användbara för att studera 

fenomenet mellanchefer. De blir sammankopplade på det sättet att när en 

mellanchef ska använda sig av situationsanpassat ledarskap krävs det att denne 

har många roller att tillgå i sin sociala identitet för att kunna anpassa sig efter 

situationen, medarbetare och gruppens mognad. 
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2.5 Tidigare forskning 
 

Forskningen kring ledarskap är omfattande och bara en ringa del av den 

forskningen rör mellanchefer. Sundin (1998) menar att det finns fler mellanchefer 

än det finns högre chefer och att chefer i mellanposition bör få större 

uppmärksamhet inom forskningen. De studier som gjorts på chefer i 

mellanposition missar enligt Sundin (1998) att belysa den problematiska situation 

som kan uppstå mellan en chef i mellanposition och dennes överordnade chef och 

underordnade medarbetare.  

 

Vi har sökt avhandlingar och studier om mellanchefers upplevelser av sin 

situation, men har inte hittat något som tydligt tar upp deras upplevelser av sitt 

chefskap och vi har därför fortsatt litteratursökningen under arbetets gång. Den 

tidigare forskning som ändå varit av intresse behandlar olika ämnen. Milstas 

(1994) studie handlar om målstyrning. Syftet med studien var bland annat att visa 

på mellanchefers upplevelse av målstyrning och hur de hanterar denna. 

Författaren menar att ledarskapet i en organisation som är målstyrd och 

decentraliserad ser annorlunda ut än vad det tidigare gjort. Det blir därför 

viktigare att vara ett stöd för och utveckla sina medarbetare för att tillsammans nå 

de uppsatta målen. Studien visar att de situationer som mellanchefer befinner sig i 

är förhållandevis svåra att hantera med tanke på de förväntningar som ställs på 

chefskapet och de förutsättningar som finns för att utföra arbetet. De 

förväntningar som ställs på mellanchefer från överordnade chefer innebär att de 

ska minska sin egen kontroll genom att överlåta arbetsuppgifter och ansvar på 

arbetsgruppen och att ge stöd till och få sina medarbetare att växa i sina roller 

(Milsta, 1994).  

 

Avhandlingen blir relevant eftersom respondenterna i vår studie är överens att 

deras viktigaste uppgift är att coacha och stödja medarbetarna och verka för att de 

mål som är uppsatta nås.  
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Att vara chef menar Andersson (2005) handlar om det komplexa uppdraget att i 

viss mån vara sig själv samtidigt som denne ska utöva ett chefskap – kampen 

mellan att göra det som krävs för att representera organisationen och vad chefen 

själv har för grundvärderingar. Identitetsarbete och rollövergångar är viktiga delar 

av ledarskapet. Andersson (2005) följde sex chefer från tre olika organisationer 

under och efter deras medverkan i en ledarutbildning där de fick arbeta med sin 

identitet i konflikt, testa och utveckla olika identiteter, roller och 

rolltransformationer samtidigt som de fick anstränga sig för att passa in i olika 

situationer. Identitetsprocessen är komplex och influeras direkt av interaktionen 

med andra samt av samlade attityder och värderingar som finns i samhället. 

 

För respondenterna i vår studie handlar det om balansera mellan politik och 

verksamhet. De kan uppleva en problematik i att balansera mellan de egna 

grundläggande värderingarna och vad som krävs för att representera 

verksamheten. Det blir därför en komplex roll att förhålla sig till.  

 

Flera studier fokuserar på den kluvenhet chefer i en mellanposition upplever, att 

vara mellan barken och veden. Richard (1997) studerade ledarskapet i tre olika 

organisationer och fann att med de krav på en allt mer vinstdrivande verksamhet 

som fanns, resulterade det i en mer pressad roll för mellancheferna. I Richards 

(1997) avhandling ville mellancheferna vara en i gruppen men det fungerade inte 

på det sätt som de ville, då administrativa uppgifter upptog en stor del av 

arbetstiden. Samtliga chefer som deltog kände sig trängda mellan sina chefer och 

sina underordnade medarbetare och försökte skapa en förståelse för deras olika 

sätt att hantera det dagliga arbetet.  

 

Det kan upplevas som en problematik för respondenterna i vår studie att vara 

mellan överordnade chefer och underställda medarbetare. De vill vara en i 

gruppen, samtidigt som de måste stå utanför för att kunna utföra ett chefskap där 

det administrativa ansvaret ständigt ökar.  

 



 

13 

 

Larsson (2008) har beskrivit mellanchefer i vård och omsorg och följde fyra olika 

chefer i mellanposition för att ta del av deras subjektiva upplevelser av 

utvecklingsarbete. Mellanchefens arbetsuppgifter har tidigare varit att leda 

verksamheten på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt med hög kvalité och ett 

stort ansvar har legat på att uppfylla patienters och brukares behov och att deras 

medarbetare ska ha en så god arbetsmiljö som möjligt. Nu har de också som 

uppgift att sträva efter att utveckla sin organisation samtidigt som de måste leva 

upp till nya krav som ställs på verksamheten. Utvecklingsfrågor har traditionellt 

legat på högre chefer inom offentliga organisationer och är inte något som uttalat 

legat på mellanchefer. Detta medför att deras befogenheter och förutsättningar i 

dessa situationer är starkt begränsade och i och med detta så ville Larsson (2008) 

analysera och belysa mellanchefers möjligheter att driva ett utvecklingsarbete.  

 

Studien är relevant eftersom mellanchefsrollen handlar om att verkställa beslut 

tagna uppifrån, att fungera som verkställare med begränsade möjligheter och 

befogenheter att själva ta beslut. 
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3 Metod 
 

Vi har valt att använda kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer för att 

fånga mellanchefers subjektiva upplevelser av sin yrkesroll (Bryman, 2002). 

 

3.1 Urval 
 

Vi valde respondenter inom kommunal sektor där segmentet med mellanchefer är 

stort och det enligt vår erfarenhet är lättare att hitta de som innehar en viss tjänst 

då det tydligt står på varje kommuns hemsida. Vi skickade ut en skriftlig förfrågan 

(bilaga 1) till tjugo olika chefer i mellanposition i Skaraborg varav nio visade 

intresse. Sammanlagt intervjuade vi nio mellanchefer. Respondenterna 

representerar båda könen i blandade åldrar mellan 35 och 60 år. Eftersom det var 

fler kvinnor än män som svarade på vår förfrågan föll det sig naturligt att vi 

intervjuade fler kvinnor. Gemensamt för våra respondenter är att de själva ser sig 

som mellanchefer. 

 

3.2 Tillvägagångssätt  
 

Innan vi genomförde intervjuerna valde vi att göra pilotintervjuer för att växa in i 

rollen som intervjuare, se vilka frågor (för intervjuguide se bilaga 2) som 

fungerade och se hur många frågor vi kunde ställa inom den angivna tidsramen 

som var 50 minuter. Vi gjorde vissa förändringar då vi upplevde att några av 

frågorna inte svarade mot våra frågeställningar. 

 

När de mellanchefer som var intresserade att vara med i studien svarade, bestämde 

vi en tid för intervju. Vi utförde intervjuerna tillsammans på respondenternas 

respektive kontor, förutom en som ägde rum på arbetsplatsens fikarum. På plats 

gjorde vi en förfrågan om bandinspelning som samtliga samtyckte till.  
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3.3 Metodkriterier 

3.3.1 Etiska aspekter 
 

Kvale (1997) menar att en viktig uppgift vid en intervjuundersökning är att få 

fram kunskap som kan höja en människas situation och värde och det gäller därför 

att ta del av etiska aspekter när man gör en undersökning. För att ta hänsyn till de 

etiska aspekterna såg vi till att ingen utomstående hörde intervjun för att 

respondenterna skulle kunna tala fritt, frågorna vi ställde var inte heller av privat 

natur. Eftersom frågeställningarna var öppna så gav det respondenterna möjlighet 

att själva bestämma hur mycket de ville delge oss. Transkriberingarna utfördes 

samma dag som intervjuerna ägde rum för att bibehålla intrycket av intervjun. 

Eftersom vi spelade in intervjuerna kunde allt fokus läggas på respondenten och vi 

kunde ställa relevanta följdfrågor.  

 

När den skriftliga förfrågan skickades ut till våra respondenter betonades redan 

där att svaren kommer behandlas konfidentiellt och vi uttalade även det under den 

faktiska intervjun. Vid transkriberingen av intervjuerna har vi anonymiserat 

respondenterna genom att vi avlägsnat namn, städer, institutioner och liknande. Vi 

har nio respondenter för att inte studien ska bli för omfattande. Efter att vi avslutat 

transkriberingarna har banden med de inspelade intervjuerna förstörts.  

 

3.3.2 Tillförlitlighet och överförbarhet 
 

Vi har utgått från metodkriterierna tillförlitlighet och överförbarhet istället för 

kriterierna validitet, reliabilitet och generaliserbarhet som istället används bäst vid 

kvantitativa undersökningar (Bryman, 2002). 

 

Vi utförde intervjuerna tillsammans och det kan ha medfört att våra respondenter 

känt sig i underläge vilket också kan ha påverkat deras svar. Det var 

respondenterna som valde plats för intervjun och det tror vi påverkade deras 

känsla av trygghet positivt. I vissa av rummen där intervjuerna genomfördes fanns 
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det en glasvägg och det gjorde att kollegor och medarbetare såg att 

respondenterna blev intervjuade. Det kan ha påverkat den bild av deras eget 

ledarskap som de valde att delge oss. Samtliga respondenter reagerade också med 

osäkerhet, som kan ha påverkat respondenternas svar, när vi vid intervjutillfället 

frågade om det gick bra att vi spelade in intervjun på band (Bryman, 2002). 

 

En kvalitativ undersökning handlar om att ta del av människors subjektiva 

upplevelser och det har också varit vårt syfte, eftersom det handlar om egna 

upplevelser så finns det heller inget rätt eller fel (Bryman, 2002). Då det handlar 

om subjektiva upplevelser så kan man aldrig vara helt säker på att det är en sann 

bild av verkligheten respondenterna väljer att berätta om. Människor har ett behov 

av att framställa sig själva i god dager och kan därför ha förmedlat bilden av sig 

själv som en god ledare och en bra chef som har samtliga medarbetares förtroende 

för att höja sin ingrupp och därmed sin egen status. 

 

Eftersom vi spelade in intervjuerna, bidrar detta till att tillförlitigheten ökar och vi 

har även varit noggranna när vi har transkriberat att skriva de exakta orden 

respondenterna uttryckt. Det har medfört att vi kunnat redogöra för ett trovärdigt 

resultat, att vi tydliggjort vad respondenterna faktiskt har sagt (Bryman, 2002). 

 

Överförbarhet handlar om att andra forskare får liknande resultat om de skulle 

utföra studien på samma sätt som vi gjort i en annan organisation, annan situation 

eller i samma organisation fast vid ett senare tillfälle (Bryman, 2002). Vi har 

tydligt redogjort för hur vi har gått tillväga för att inhämta empirin och detta 

medför att andra forskare kan utföra studien på samma sätt som vi har gjort.  
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4 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer resultatet vi fått fram genom vår intervjuundersökning att 

presenteras. Resultatet delas upp i fem olika teman; roll, position, uppgift, 

relationer och problematiska situationer. Efter varje avslutad resultatdel kommer 

även en analys att presenteras för varje tema. 

 

Då vi redogör för hur många av respondenterna som representerar olika resultat 

använder vi oss av ”en av” som refererar till en respondent. Med ”några” menar vi 

tre eller fyra respondenter, ”flertalet” refererar till sju eller åtta respondenter och 

med ”alla” menar vi alla respondenter som deltagit i studien. 

 

4.1 Roll 
 

Flertalet av respondenterna i vår undersökning poängterar hur viktigt det är i 

rollen som mellanchef att inspirera och coacha sina medarbetare till goda 

arbetsinsatser. Rollens viktigaste uppgift är att vara en samordnare vars uppgift är 

att hålla ihop gruppen. Respondenterna vill inspirera medarbetarna till att göra sitt 

bästa och samtidigt se till att de mål organisationen bestämt faktiskt drivs igenom. 

Deras roll är att verka för att verksamhetens måluppfyllelse ska vara så hög som 

möjligt. En av respondenterna sammanfattar det så här:  

 
Citat 1 
Ett gott ledarskap är ju att få organisationen att verka i riktning mot målen 
och göra det med ett gott humör så att säga och positiv anda. Så ett gott 
ledarskap måste innebära att du kan få andra att också vara drivna utav 
samma visioner och mål som du som ledare är. 

 

Flertalet av respondenterna berättar också hur viktigt det är att vara tydlig med vad 

de vill framföra. Ofta gäller det att vara övertydlig, eftersom det alltid finns 

medarbetare som kan missuppfatta det som förs fram. En av respondenterna 

belyser att kommunikation aldrig är fullständig, att det alltid går att förtydliga och 

klargöra något ännu mer. Denne menar att mellanchefens roll handlar också 
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mycket om att förklara varför någonting sker, för att medarbetarna lättare ska 

kunna ta till sig förändringar som måste genomföras i verksamheten.  

 

Flertalet av respondenterna menar att det är viktigt att tydliggöra sin roll som chef 

för att få respekt från medarbetarna. De menar att medarbetarna ska vara 

medvetna om vem som är deras chef och veta vilka ramar den rollen har. En av 

respondenterna menar också att uppdraget blir lättare om man tydliggör rollen då 

det i mellanchefsrollen ingår så många delar, som till exempel att vara kurator och 

konfliktlösare.  

 

Att vara lyhörd, ödmjuk och att vara ett föredöme inför sina medarbetare är andra 

viktiga egenskaper som ingår i rollen som mellanchef enligt alla våra 

respondenter. Flertalet betonar också det viktiga i att lita på sin personal. En 

respondent beskriver det så här: 

 
Citat 2 
… man är tillgänglig och finns för sin personal och även att man sätter av 
tid och är lyhörd, det är viktigt. Och sedan handlar det om att kunna 
delegera och liksom lita på de som man har omkring sig. Att de känner att 
de kan klara uppdragen på ett bra sätt, att inte jag tar över, utan jag ska bara 
vara ledare. 
 

Det gäller som mellanchef, uttrycker alla respondenter, att ha förtroende för 

medarbetarna och tro på att de faktiskt klarar av sina arbetsuppgifter. Några av 

respondenterna menar att de inte kan veta allt själva. Dessutom berättar en av 

respondenterna att som chef i mellanposition ska man ständigt söka kunskapen 

och ha en uppfattning om saker, men man måste tro på att personalen har den 

kunskap som man själv inte har.  

  

Flertalet av respondenterna menar att det måste finnas empati i ledarskapet för att 

kunna skapa relationer och finna mötesplatser. Det är viktigt att se sina 

medarbetare, bekräfta att de finns och att de gör ett bra jobb. Samtidigt handlar det 

om att vara prestigelös. En av respondenterna tycker det är viktigt att 
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medarbetarna kan komma till honom och känna förtrogenhet, men att de också 

kan ha kul och skratta ihop. 

 

Flertalet av respondenterna känner sig bekväma i sin roll som mellanchef. De 

menar att det är en roll de vuxit in i, att de blivit mer bekväma under den tid de 

jobbat som chef. En av respondenterna berättar: 

 
Citat 3 
Ja, man växer ju in i rollen så att det är klart att den har förändrats. Det är 
svårt i början innan jag vet var jag står i vissa frågor och hur ska jag hantera 
dem. Så det är klart att den har förändrats, men hur det har förändrats, det är 
nog att man är mer säker på sig själv och rollen helt enkelt. 

 

Några av respondenterna menar att de inte kan vara en del av gruppen i och med 

att de är chefer. Andra menar att de är en del av teamet, att det inte finns någon 

skillnad mellan dem och medarbetarna, att de står på samma golv. Samtidigt 

menar flertalet att man måste skilja mellan den privata rollen och sin roll på 

arbetsplatsen. 

 
Citat 4 
Jag tror inte att jag har en viss roll, jag tror däremot att man kanske hamnar i 
lägen där man visar olika delar av sin personlighet. Men har vi en träff där 
vi träffas all min personal efter jobbet, det är klart att jag skrattar och kanske 
är lika flamsig som jag är hemma, men man har andra situationer på jobbet 
självklart än vad man har hemma med vänner och familj och det gör att man 
visar olika sidor.  
 

Några av respondenterna menar att rollen som chef är en naturlig roll, att de är 

födda till ledare. Andra anser att rollen som mellanchef är en roll de träder in i när 

de kommer till arbetet och som de lämnar kvar när de går hem för dagen. En 

respondent utrycker följande: 

 
Citat 5 
Det är både och. Det är naturligtvis en del av min personlighet, det är det ju. 
Men sedan är jag väldigt tydlig med min roll, nej jag tar den rollen. Och jag 
tycker om den rollen och tycker den är rolig. Men sedan när jag är privat så 
är jag ju privat. 
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En respondent upplever att rollen kräver att man ska vara likt en kameleont, att 

ändra sig efter vad situationen kräver.  

 

4.1.1 Analys av roll 
 

Vi upplevde att respondenterna är medvetna om de förväntningar som ställs på 

dem från underställda medarbetare och detta kopplar vi till rollteorin och till de 

rollförväntningar som ställs på den individ som innehar en position. Vi upplevde 

också att respondenterna endast berättade om positiva rollförväntningar på sin 

position för att upprätthålla en positiv självbild. 

 

Utifrån respondenternas utsagor upplevde vi att respondenterna tycker att den 

viktigaste ledaregenskapen är att få med alla mot samma mål. Vi anade en viss 

frustration hos respondenterna när de inte får med samtliga medarbetare mot 

samma mål eftersom verksamheten då inte fungerar på ett optimalt sätt. Detta 

menar vi anknyter till Milstas (1994) studie som handlar om målstyrning. Vi fick 

också uppfattningen att det ses som problematiskt för en del av respondenterna att 

överlåta arbetsuppgifter till underställda medarbetare eftersom de uttrycker att de 

har ett starkt kontrollbehov och att de trivs med att ha makt.  

 

Ett flertal av respondenterna utövar ett situationsanpassat ledarskap då de anpassar 

ledarskapet efter situation och medarbetare. Vi tolkar utifrån respondenternas svar 

att de anpassar ledarskapet efter hur de tolkat situationen och därefter väljer den 

stil som lämpar sig bäst. Vi upplevde att de till största delen är stödjande i sitt 

ledarskap, men om situationen kräver så går de in och är mer styrande. En av 

respondenterna uttalade också att denne medvetet utövar ett situationsanpassat 

ledarskap, att det gäller att vara likt en kameleont och anpassa sig efter situation 

och medarbetare. 

 

Vi tror att det är viktigt för mellancheferna att tydliggöra sin roll för att själva vara 

medvetna om vad som ingår i rollen som chef och hur de ska bemöta 
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medarbetarna utifrån det. Det kan annars uppstå en intra-rollkonflikt då det ställs 

krav på deras mellanchefsroll från både överordnade chefer och underställda 

medarbetare som inte är förenliga med varandra. 

 

Vi kan ana en intra-rollkonflikt då en av respondenterna menar att denne visar 

olika delar av sin personlighet, se citat 4. Respondenten visar olika sidor av sin 

sociala identitet och det kan därför bli svårt att vara professionell när denne 

blandar olika roller genom att dels vara en i gruppen genom att sitta och skratta 

tillsammans med de underställda medarbetarna och dels vara chef. Samtidigt 

upplever vi också att några av respondenterna säger emot sig själva när de å ena 

sidan säger att de är en i gruppen med de andra medarbetarna och å andra sidan 

menar att medarbetarna inte är sig själva i deras närvaro. Det blir en problematik 

när respondenterna visar olika delar av den sociala identiteten genom att vara en i 

gruppen samtidigt som de är chefer.  

 

Vi kan se antydningar till en inter-rollkonflikt när en av respondenterna säger att 

denne vid vissa tillfällen går in och arbetar som en i arbetsgruppen och har en roll 

som arbetskamrat med vissa förväntningar; i vanliga fall har respondenten rollen 

som chef och på den rollen ställs det andra förväntningar. Respondenterna kan 

också uppleva en intra-rollkonflikt när de tvingas balansera mellan politiken och 

den egna verksamheten och de behov som medarbetarna uttrycker i och med de 

olika rollförväntningar som då ställs. Politikerna kan kräva att ett beslut ska 

verkställas samtidigt som de underställda medarbetarna är emot det, det blir olika 

förväntningar på rollen som mellanchef. 

 

Även om inte respondenterna tydligt uttalade en problematik med att vara i en 

mellanposition upplever vi ändå att några av dem upplever det som en 

problematisk situation i många lägen. Vi ser att detta kan leda till en intra-

rollkonflikt då olika förväntningar ställs på mellanchefen från de underställda 

medarbetarna och de överordnade cheferna. Utifrån vad intervjupersonerna sagt 

uppfattar vi det som att respondenterna upplever att mellanchefsrollen är något 

som de träder in i och som de är medvetna om att de kontinuerligt måste arbeta 
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med. Detta kopplar vi till Andersson (2005) som menar att identitetsarbetet är ett 

ständigt pågående projekt. Det handlar om att bli trygg i och att växa in i rollen 

som mellanchef, se citat 3. De respondenter i studien som känner sig bekväma i 

rollen har internaliserat gruppens normer, det är den sociala identiteten som är i 

fokus. Det gäller för respondenterna att upprätthålla en balans mellan de 

förväntningar som ställs från överordnade chefer och underställda medarbetare för 

att undvika en intra-rollkonflikt. Respondenterna har lagt samman de olika 

förväntningarna som gör att deras roll accepteras både hos över- och 

underordnade.  

 

4.2 Position  
 

Flertalet av respondenterna i undersökningen upplever sin position som ett 

mellanled, de ska vidareförmedla beslut tagna uppifrån till sina underställda 

medarbetare. Några av respondenterna upplever att det är en bekväm position att 

inte själv vara ansvarig för beslut som tas utan bara vara den som verkställer, 

medan andra tycker det är svårt att inte få vara den som tar beslut. Några av 

respondenterna menar att de kan hamna i en klämsituation med både krav från 

överordnade chefer och underställda medarbetare. När en av respondenterna 

träffar sina medarbetare är respondenten väl medveten om sin chefsposition. 

Medarbetarna kan inte vara sig själva i respondentens närvaro precis som 

respondenten är i relationen till sin chef, de står på olika trappsteg.  

 

Positionen kräver att respondenterna ska vara medvetna om för vems skull de är 

där och genomföra det uppdrag de är satta att göra. En av respondenterna 

sammanfattar det så här: 

 
Citat 6 
Och vi kan heller inte diskutera utan vi ska ju bara verkställa, vi är 
verkställare. Och vi verkställer utifrån det vi fått och då måste ju vi vara 
tydliga i det här har vi fått och det räcker till det här och så får vi verkligen 
nagelfara också att vi verkställt rätt saker. 

 



 

23 

 

Några av respondenterna menar att de har ett stort inflytande, medan andra 

påpekar att de inte har någon egentlig makt. Positionen medför att de måste rätta 

sig efter politiska beslut och då är det som gäller. Vid dessa beslut upplever 

flertalet att de har en mindre möjlighet att påverka. Några av respondenterna 

uttrycker att de har liten möjlighet att påverka uppåt, det handlar mer om att 

påverka nedåt i leden. En av respondenterna berättar:  

 
Citat 7 
Jag känner ändå att jag ha en stor frihet att kunna påverka och i samverkan 
med en bra chef tycker jag då som jag har så kan vi diskutera olika beslut. 
Och ibland får jag inte som jag vill och ibland får jag som jag vill, så är det 
ju i livet.  

  

Som mellanchefer är respondenterna nära verksamhetens kärna, några av dem 

menar att det är en balansgång mellan att dels stå med ett ben i politiken och ett 

ben i verksamheten. Flertalet upplever också att de känner sig utsatta i många 

situationer, om det tillstöter komplikationer i verksamheten så är det de som får ta 

konsekvenserna. Flertalet uttrycker dock att de är medvetna om att det är en del av 

den position de har samtidigt som de uttrycker att de trivs med sin position. En av 

respondenterna uttrycker: 

 
Citat 8 
Man pratar ibland om mellanchefen som en oerhört utsatt position men det 
tycker jag är lite överdrivet. Så farligt är det inte, man pratar om 
hamburgereffekter och hur klämd överallt men så farligt tycker jag inte att 
det är. Då får man byta jobb liksom, så utsatt är man ju inte. 

 

4.2.1 Analys av position 
 

Merparten av respondenterna pratar om sin position som ett mellanled mellan 

överordnade chefer och underordnade chefer eller underordnade medarbetare. Det 

som skiljer respondenterna åt är skillnader i upplevelsen av sin position. Under 

intervjuerna har vi uppfattat skillnader i hur trygga cheferna är i sin position, de 

respondenter som har en längre erfarenhet pratar om att de känner sig trygga och 

bekväma i sin yrkesroll. De respondenter som pratar om att upplevelsen är 
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ansträngande med ett tryck som kommer både uppifrån och nerifrån är de 

respondenter som haft en kortare anställningstid som chef i mellanposition. Vi 

upplevde att respondenterna såg sig som mellanchefer, men för att undvika en 

intra-rollkonflikt gjorde de en avgränsning och såg sin position som högste chef 

på sin egen avdelning. Rollkonflikten framträder då motstridiga förväntningar 

ställs på mellanchefens roll. Vi tror att de omedvetet väljer att se sig själv på detta 

sätt för att det ska bli lättare att hantera den komplexa situation en mellanchef 

befinner sig i. Det blir en tydligare roll och samtidigt lättare att hantera rollen och 

de förväntningar som ställs på den. 

  

Precis som Andersson (2005) ser vi antydningar till en komplexitet för 

respondenterna, att vara sig själv och samtidigt vara chef, kampen mellan de egna 

grundläggande värderingarna och att göra vad som krävs för att representera 

verksamheten. Det handlar om att överge den personliga identiteten till förmån för 

den sociala identiteten då mellanchefen på ett naturligt sätt troligen anammar 

verksamhetens normer och värderingar. Det är en komplex situation att vara 

mellan överordnade chefer och underställda medarbetare. Vi tror att 

respondenterna kan uppleva krav både från medarbetare och överordnande chefer 

att denne måste bestämma var sin lojalitet ska ligga. Troligtvis befinner sig 

mellanchefen med ett ben i varje grupp och måste därför vara lojal mot både över- 

och underordnade. Eftersom mellanchefen ska verkställa och förmedla beslut 

tagna av överordnade chefer till de underställda medarbetarna, tror vi att 

mellanchefen aldrig är helt lojalitetsfri till någon av grupperna.  

 

4.3 Uppgift 
 

Alla respondenter i vår undersökning menar att mellanchefspositionen är en 

administrativ befattning och att den administrativa delen ständigt växer. En av 

respondenterna menar att denne är ”en administrativ skrivbordprodukt”, citat 9. 

Respondenten uttrycker att denne får arbeta över då den administrativa delen tar 

för mycket tid som gör att denne inte hinner med att utföra sitt chefskap. 
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Det är möten varje dag med både de egna medarbetarna och ledningsgruppen. 

Telefonen ringer samtidigt som det inkommer en stor mängd e-post som ska 

besvaras varje dag. De har ett personal- och budgetansvar, samtidigt som en viktig 

uppgift är att verka för att verksamhetens mål ska nås. En av respondenterna 

beskriver sin viktigaste uppgift: 

 
Citat 10 
En utav mina viktigaste uppgifter, det är att om vi får ett uppdrag, att 
tydliggöra så att säga, vad består det här uppdraget av? Vad är avsikten med 
det, vad är motiven till det och vart ska vi komma? Det måste jag klargöra 
som chef för mina medarbetare.  

 

Ett flertal av respondenterna menar att deras viktigaste uppgift är att, som någon 

säger, leda manskapet. Att finnas till för sin personal, coacha dem och vara den 

som knyter ihop säcken. Även skapandet av relationer och att se till att de förblir 

goda ses som mycket viktigt. En av respondenterna uttrycker att: ”… mycket 

handlar om att man måste vara lyhörd, känner jag. Ha lätt för att skapa relationer 

med människor, man måste vara en förebild. Det är de viktigaste grejerna”, citat 

11. 

 

En av respondenterna uttalar vikten av att förtydliga, utveckla och förändra 

verksamheten som denne menar sker i relationen till en bra chef. Det ska vara 

klart för medarbetarna vilka mål de ska arbeta mot, vilka lagar och förordningar 

de har att rätta sig efter. I och med det menar respondenten att ledarskapet 

förändras. 

 

4.3.1  Analys av uppgift 
 

Under intervjuerna tolkade vi det som att respondenterna upplever att chefsrollen 

försvinner allt mer eftersom den administrativa delen ständigt växer. Detta 

utrycker även Richard (1997) i sin avhandling. I och med att respondenterna 

måste utföra det administrativa arbetet så kan det uppstå en förvirring för 
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medarbetarna som kan bli osäkra på vem som är deras chef. Respondenterna kan 

uppleva en intra-rollkonflikt då det ställs nya krav och förväntningar på rollen. 

 

Vi upplevde en skillnad mellan hur våra respondenter såg på sin möjlighet att 

förändra och påverka. Troligtvis spelar det stor roll hur mycket respondenterna 

kan förändra själva, beroende på vilken relation de har till sin chef och hur 

bekväm och trygg de är i sin position. I och med att ändringar görs förändras 

också de förväntningar som medarbetarna har på sin chef. Det leder till att 

mellanchefen måste omforma sitt ledarskap. Detta kan ses ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv som menar att ledarskapet konstrueras om i 

interaktionen med andra människor. 

 

4.4 Relationer 
 

Flertalet av respondenterna poängterar att ömsesidigt förtroende och tillit  är 

viktigt för att ha goda relationer med sina medarbetare. De uttrycker att 

medarbetarna är viktiga, att medarbetarna klarar sig utan dem, men att 

respondenterna inte klarar sig utan sina medarbetare. Det är medarbetarna som för 

verksamheten framåt. Samtidigt säger de emot sig själva när de säger att en viktig 

uppgift är att finnas till för och att stötta sina medarbetare till goda arbetsinsatser. 

En respondent berättar: 

 
Citat 12  
… att medarbetarna är viktiga, det får ju inte bara vara en klyscha, för att 
klia dem på ryggen eller stryka dem medhårs, utan det är ju en sanning. Och 
det vi kan få ut av våra medarbetare, det de presterar, det är jobbet. Så det är 
klart, de är oerhört viktiga.  

 

Alla respondenterna uttrycker att det är viktigt som medarbetare och chef att 

lyssna på varandra och att ge och ta, för det är i ömsesidigheten som bådas roller 

utkristalliseras. Några av respondenterna anser att det är i mötet mellan dem och 

medarbetarna som både deras ledarskap och medarbetarnas roll skapas, de menar 

att man blir ju som man blir bemött.  
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Alla respondenter uttrycker också att det är viktigt att både ge och att få feedback 

av sina medarbetare. Några av respondenterna menar att de formas i sitt ledarskap 

av de upplevelser de har, både av sitt eget ledarskap och även av de medarbetare 

de haft och av egna chefer.  

 

Flertalet av respondenterna menar att det är viktigt att måna om sin personal och 

se till att alla trivs. De tycker att det är viktigt att ha en stark sammanhållning i 

gruppen, målet är att bli ett team. Det är viktigt att alla jobbar mot samma mål, att 

alla får vara delaktiga och känna sig viktiga. Fleratlet uttrycker att de redan är ett 

team, att det är något som hela arbetsgruppen skapat tillsammans. Flertalet 

respondenter pratar också om att de tillsammans med sina underställda 

medarbetare går ut och äter och umgås, vilket bidrar till en starkare team- och 

gruppkänsla. Alla respondenter upplever att de har stöd från både medarbetare och 

chefer. De talar också om att de känner att deras chefer lyssnar på dem och det 

finns plats att ta upp eventuella problem och att bli coachad i sitt ledarskap. Några 

av respondenterna beskriver också att de upplever att chefen ger stöd vid 

konflikter eller problematiska situationer. De menar därför att det är viktigt med 

ett bra samtalsformat som är grunden för att verksamheten ska fungera på ett bra 

sätt.  

 

Flertalet av respondenterna uttrycker att även om de känner sig som en i 

arbetsgruppen så finns en viss distans eftersom de inte kan bli en i gruppen på 

samma sätt som de övriga medarbetarna. En av respondenterna säger att man 

märker ganska snart att man inte kan vara en i gänget. Respondenten tror ändå att 

medarbetarna tycker att det är ganska skönt eftersom det blir tydliga roller att 

förhålla sig till. Några av respondenterna menar att de inte alltid kan vara 

omtyckta som chefer, men är de tydliga med orsaker till varför beslut tas är det 

lättare att få med sig medarbetarna när de förstår bakgrunden till beslutet. Det 

gäller att hitta en balans menar flera av de respondenter vi intervjuade. En av våra 

respondenter uttrycker det så här:  
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Citat 13 
… man måste hela tiden ta med i beräkningen att idag sitter vi och fikar och 
skrattar och pratar om våra barn, nästa kanske det är att man måste ta ett 
tufft beslut. Att man får hitta en sådan balans så att man känner sig bekväm.  

 

4.4.1 Analys av relationer 
 

Social identitetsteori blir framträdande när respondenterna understryker hur 

viktiga deras medarbetare är för verksamheten, se citat 12. Det är den sociala 

identiteten som är i fokus när mellancheferna identifierar sig med sin grupp 

samtidigt som de upphöjer den egna gruppen och därmed också höjer sin egen 

status. Under intervjuerna upplevde vi att samtliga respondenter höjde upp sina 

egna grupper och därmed stärkte sin egen roll som chef inför oss som intervjuare 

genom att visa upp en fungerande verksamhet och ett gott ledarskap. De jämförde 

sig med liknande verksamheter i samma kommun och menade på att deras egen 

verksamhet fungerade på ett optimalt sätt till skillnad från de andra. Social 

identitetsteori blir synlig då det blir likt en konkurrenssituation mellan ingruppen 

och utgruppen. Respondenterna är måna om att vara en i gruppen, allt för att 

samarbetet ska flyta friktionsfritt och lättare kunna genomföra de beslut som 

kommer från överordnade chefer, som annars kan bidra till att mellanchefen 

hamnar i medarbetarnas utgrupp.  

 

Rollteorin blir relevant då en av respondenterna menar att det är i ömsesidigheten 

som rollerna synliggörs. Respondenten har förväntningar på hur medarbetarens 

roll ska se ut samtidigt som medarbetaren har förväntningar på hur denne vill att 

respondentens roll som mellanchef ska se ut. Socialkonstruktionismen framträder 

när några av respondenterna menar att de formas i sitt ledarskap efter de 

upplevelser de har och efter de medarbetare som finns. Allt konstrueras om i och 

med de förändringar som sker, då förändras också ledarskapet efter detta. Det 

ställs nya förväntningar och det är det som socialkonstruktionisterna menar när de 

påstår att det inte finns någon sanning utan varje individ har sin egen tolkning av 

hur sanningen ser ut. 
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Det är viktigt för respondenterna att se till att medarbetarna trivs och mår bra 

samtidigt som de vill skapa en stark grupp. Några av respondenterna var 

medvetna om att det är svårt att bli en del av gemenskapen på samma sätt som de 

övriga medarbetarna då de innehar en chefsroll och vi tror därför att de medvetet 

ställer sig utanför gruppen för att undvika en intra-rollkonflikt. Under intervjuerna 

har det generellt uttryckts att respondenterna fått positiv bekräftelse på sin 

chefsroll. Flertalet av respondenterna hade en stor självsäkerhet i sin chefsroll 

eftersom de gärna och ofta under intervjun uttryckte att de var populära i 

medarbetarnas ögon.  

 

4.5 Problematiska situationer 
 

Alla respondenter berättar om att som chef i mellanposition ibland tvingas att 

genomföra impopulära beslut, men detta uppfattar flertalet av våra 

intervjupersoner inte som ett problem, utan något som ingår i rollen som chef. 

Några av respondenterna upplever att det kan vara påfrestande att genomföra 

beslut som strider mot grundläggande personliga värderingar. Något som alla har 

gemensamt är också att det kan vara påfrestande att säga upp personal, det medför 

inte bara en stor förändring för den utsatta individen utan också för den 

arbetsgrupp denne tillhör. Några nämner också att det kan vara svåra beslut då de 

måste vidta en åtgärd då någon inte utfört sitt arbete på ett tillfredställande sätt, då 

handlar det om att hitta ett sätt som fungerar på bästa möjliga vis, att vara 

professionell utan att gå in på personlig kritik. 

 

En av respondenterna menar att de inte får blanda ihop privata relationer och 

arbetsrelationer, för någon gång kan relationen komma att sättas på prov genom 

att man tvingas välja mellan vänskapsrelationen eller arbetsrelationen. 

Respondenten menar också att ledarskapet prövas först när det blir svårt. Det kan 

vara svårt om man är tveksam över om man fattat rätt beslut, det gäller därför att 

vara väl förberedd.  
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Några av respondenterna upplever ibland intressekonflikter som kan vara svåra att 

hantera, det kan handla om ett beslut som ska genomföras som de underställda 

medarbetarna inte tycker om, en av respondenterna säger:  

 
Citat 14 
Allt är ju inte så populärt bland medarbetarna då, så visst då stångar man sig 
blodig många gånger. Och det är inte det lättaste kan jag säga. Det handlar 
om att motivera, motivera, man får pusha och motivera… Den rollen är 
svår.  
 

En av respondenterna menar att det kan vara svårt att vara den som är närmast. 

”Vi är närmast verksamheten, närmast problemen som finns, det är det som är det 

svåra med rollen egentligen”, citat 15. Flertalet av respondenterna menar att det är 

mycket ansvar som ligger på mellanchefers ansvarsområde och många gånger 

upplevs det som problematiskt.  

 

En av respondenterna menar att i en verksamhet finns det många människor med 

olika personligheter, det kan därför vara svårt att anpassa sitt ledarskap efter 

respektive personlighet. Det handlar om personkemi. Denne menar vidare att alla 

personligheter inte går ihop men som chef måste man ha samma goda förhållande 

till alla och det kan vara problematiskt. Respondenten berättar: 

 
Citat 16 
Vi är ju så många personligheter och man kan ju inte säga att vissa 
personligheter skapar problem för så får man ju inte säga, men det är svårt 
ibland, man kommer inte ur det. Det finns inga lösningar och det är faktiskt 
jättejobbigt.  

 

Flertalet av respondenterna upplever också att det är svårt att hinna med samtliga 

arbetsuppgifter, de blir ständigt avbrutna i sina åtaganden och känner att de blir 

splittrade, alla drar i dem. En av respondenterna menar att denne knappt hinner till 

arbetet innan det är dags att gå hem igen.  

 

En av respondenterna kan uppleva stimulans av problematik i arbetsgruppen, 

respondenten menar att utmaningen ger styrka när denne lyckas lösa konflikten. 

   



 

31 

 

4.5.1 Analys av problematiska situationer 

 

Alla respondenterna uttalar att de ofta måste genomföra impopulära beslut. Det 

kan till exempel bestå av att säga upp någon medarbetare. Vi tror att balansen 

mellan att vara kollega och chef kan vara svår att hantera när gruppen är 

motståndare till beslutet genom att de har ett starkt band till sin arbetskamrat. Det 

handlar om att hitta ett bra sätt att förmedla obekväma beslut till sina medarbetare, 

att hitta ett sätt att vara professionell och inte personlig. Det handlar om att visa 

olika delar av den sociala identiteten samtidigt som respondenterna måste anpassa 

ledarskapet beroende på situation och medarbetare, utöva ett situationsanpassat 

ledarskap. Det är det, precis som Andersson (2005) menar, som blir det komplexa 

i mellanchefspositionen, kampen mellan de egna grundläggande värderingarna 

och att göra vad som krävs för verksamhetens bästa. 

  

Vi upplevde att en del respondenter tycker att det är svårt att verkställa beslut som 

strider mot personliga värderingar. Några av respondenterna säger att det finns en 

gräns för vilka beslut de kan verkställa och att de till slut kan tvingas att avsäga 

sig sitt uppdrag. Vi fick dock intrycket av att denna gräns ständigt flyttas framåt 

och att de i slutändan rättfärdigar beslutet för att upprätthålla sin självbild. Detta 

anknyter till Anderssons (2005) studie som handlar om att de personliga 

grundvärderingarna ibland kan strida mot vad som krävs för att representera 

organisationen fullt ut.   

 

Vi fick intrycket av att respondenterna tyckte att det var viktigt att hålla isär den 

personliga och sociala identiteten. Det blir viktigt då en situation kan uppkomma 

där det blir en slitning mellan rollerna vilket då kan leda till en inter-rollkonflikt, 

en konflikt mellan vänskapsrollen och yrkesrollen. 

 

Några av respondenterna känner frustration över att de verkställer beslut som 

andra tagit och att de därmed saknar inflytande över besluten. Detta blir en 

problematik i och med att chefsrollen då blir mindre tydlig. Även Larsson (2008) 

menar att besluten till förändringar fortfarande ligger kvar hos överordnande 
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chefer men ansvaret att verkställa besluten nu ligger på chefer i mellanposition 

men med begränsade befogenheter och förutsättningar.  

 

Den sociala identiteten blir framträdande när respondenterna ständigt kämpar med 

att hålla goda relationer till medarbetarna. De identifierar sig som en del i gruppen 

och upphöjer den egna gruppen och därmed även sin egen sociala status. Vi 

upplevde att några av respondenterna tyckte att det var svårt att anpassa sig efter 

respektive medarbetares behov.  

 

Avslutningsvis tror vi att det är en stor skillnad på var i hierarkin man befinner 

sig, och vilken typ av problematik man då upplever. Troligtvis har ledare i första 

linjen det svårare då det är de som är närmast de underställda medarbetarna som 

också en av våra respondenter uttryckte det. Kan det vara så att det är lättare att 

leda underställda chefer istället för underordnade medarbetare? 
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5 Avslutning 
 

Tidigare studier beskriver att det är en svår position mellancheferna befinner sig i, 

att vara mellan överordnade chefer och underställda chefer eller underställda 

medarbetare. Studierna har visat att mellanchefer får verkställa och ta 

konsekvenserna för de överordnade chefernas beslut och har därmed svårt att 

påverka. Genom vår studie har vi fått ett resultat som skiljer sig något från detta.  

Många av våra respondenter upplever att de har en relativt bekväm position och 

en del av dem ser stora möjligheter till att påverka beslut, medan andra upplever 

att de endast har befogenhet att påverka nedåt i ledet. Respondenterna i vår 

undersökning påpekar trots allt att det kan vara en svår situation att vara mellan 

överordnade chefer och underställda chefer eller underställda medarbetare, att 

leva upp till de motstridiga förväntningar som ställs. De är väl införstådda med att 

mellanchefsrollen innebär ett stort ansvar och vad som ingår i den position och i 

det uppdrag de är satta att utföra. De är också överens om att skapandet av 

relationer är en av deras viktigaste uppgifter. Upplevelsen av roll, position och 

uppgift ser olika ut precis som upplevelsen av relationer till medarbetare och 

upplevelsen av problematiska och svåra situationer, som vi redogjort för tidigare i 

uppsatsens resultatdel.  

 

Det som sammanfattar vår studie är att mellanchefsposition karaktäriseras av en 

balansgång mellan att vara mellan överordnade chefer och underställda 

medarbetare, att dels vara en i gruppen och dels att stå utanför, att ha egna 

grundläggande värderingar och göra vad som krävs för att representera 

verksamheten. Det gäller att hitta ett bra sätt att förena motstridiga 

rollförväntningar för att känna sig bekväm och trygg i sin roll och position. 

 

Generellt kan vi se liknande svar och upplevelser från våra respondenter, men 

syftet var inte att generalisera eftersom vi valde en kvalitativ metod för att vi ville 

ta del av mellanchefers subjektiva upplevelser. Vi har ökat vår socialpsykologiska 

kompetens och kunskap samtidigt som vi gett en tydlig bild om hur chefer i 
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mellanposition inom kommunal sektor upplever sin situation och vi anser därför 

att vi uppfyllt uppsatsens syfte. 

 

Vi finner att undersökningen har medfört många positiva aspekter för oss. Vi har 

förutom att ha tagit del av våra respondenters intressanta upplevelser också ökat 

vår kunskap och förståelse för ledarskap. Som chef kan man inte ena stunden 

prata om respekt och sedan behandla sina medarbetare respektlöst. Det är inte 

heller bara att gå in och arbeta som chef, utan det krävs en medmänsklighet som 

handlar om en ömsesidig respekt och tillit.  

 

5.1 Förslag till vidare forskning 
 

Segmentet med mellanchefer är stort och forskning om deras position kan därför 

generellt ses som relevant för många människor. Vi upplevde dock att 

mellanchefspositionen är relativt outforskad och vi tror därför att det skulle vara 

intressant att forska vidare om ämnet. En variant kan till exempel vara att utveckla 

den undersökning vi utfört ytterligare genom att utföra en longitudinell studie där 

man utför observationer och följer mellancheferna under en längre tid. För att 

bredda studien skulle det också vara intressant att jämföra mellanchefers 

upplevelser inom den kommunala sektorn med exempelvis mellanchefer inom den 

privata sektorn.  
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Bilaga 1 
Skövde 2008-xx-xx 

 

 

Namn 
 
Vi är två studenter på Socialpsykologiska programmet på Högskolan i Skövde 
som under våren 2009 ska skriva vår C-uppsats om hur det är att vara mellanchef 
inom kommunal sektor.  
 
Vi vill gärna att du ska delta i vår studie för att ta del av dina erfarenheter och 
synpunkter. Intervjun kommer att ta högst 60 minuter och ger dig även ett tillfälle 
att reflektera över ditt ledarskap.  
 
Innan redovisningen av vårt examensarbete kommer du att ges tillfälle att 
godkänna vår tolkning av dina svar, vi kommer naturligtvis att behandla dina svar 
konfidentiellt. Du får senare ta del av hela studien.  
 
Vi uppskattar om du vill vara med och vill gärna att hör av dig så snart som 
möjligt med ditt svar.  
 

Med vänliga hälsningar Johanna & Phia 

 

 

Johanna Lundholm  Phia Gällman 

Adress   Adress 

Telefonnummer  Telefonnummer 

c06johlu@student.his.se  a06phiga@student.his.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

• Kön 
• Ålder 
• Utbildning 
• Vilken nivå de arbetar på 
• Hur många underställda medarbetare de har 
• Hur länge har de haft en chefsposition 

Frågor 

1. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?  
2. Vilken ser du som din viktigaste arbetsuppgift och varför? 
3. Vad är ledarskap för dig? 
4. Hur skulle du själv beskriva ditt ledarskap? 
5. Vad tycker du karaktäriserar en bra ledare? 
6. Känner du dig bekväm i rollen som ledare? (Hur i så fall?) 
7. Hur tycker du att ditt ledarskap förändrats från när du började till där du är 

idag? 
8. På vilket sätt arbetar du för att förbättra/förändra ditt ledarskap med 

vidareutbildning?  
9. Hur upplever du det att vara i en mellanposition av över och underordnade 

medarbetare? 
10. Vad har du för förväntningar på dina medarbetare?  
11. Hur påverkas du som chef av de underställda medarbetarnas bemötande 

gentemot dig?  
12. På vilket sätt är medarbetare viktiga i din roll som chef? 
13. Känner du att du har stöd av dina underställda medarbetare? (Hur i så 

fall?) 
14. Känner du att du har stöd av din chef/chefer? (Hur i så fall?) 
15. Hur påverkas ditt ledarskap av din relation till din chef/chefer?  
16. Hur känner du inför att genomföra impopulära beslut? 
17. I vilken utsträckning känner du att du kan påverka beslut? (Utveckla.) 
18. Kan du ge ett exempel på ett svårt beslut? 
19. På vilket sätt reflekterar du över ditt ledarskap? 
20. Vad ser du som positivt med att vara chef i mellanposition? 
21. Vad ser du som negativt med att vara chef i mellanposition? 
22. Har du egna tankar som du vill lägga till eller något vi missat? 

 


