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Abstract 

Author: Jeanette Östlund 

Title: Traditionally in-between or an opportunity platform? A study about middle managers 

perceived work situation. [translated title] 

Supervisor: Max Koch 

Assessor: Mats Hilte 

The purpose of this study was to examine how middle managers within the social service 

experience and perceive their own role and work situation.  It was also my intention to 

investigate what kind of demands and expectations were attributed to their role. Furthermore, 

I aimed to investigate how they experience their possibilities to fulfill or match these demands 

and expectations. I have read articles implying middle managers had an extremely difficult 

and complex role. The role is often portrayed in a negative manner.  

I wanted to shed some light on the subject from the middle managers own perspective.  To do 

so I used a qualitative data collection method. To gather my empirical material I interviewed 

middle managers with primary knowledge in this subject. During the interviews I used so-

called interview guides which I created myself; however this material could have resolved in 

a sum of subjective interpretations. I tried to prevent this by using secondary data such as 

books and scientific surveys. In the study I used four theoretical conceptions which were role 

expectations, role conflict, role ambiguity and role complementarity. I used these theoretical 

conceptions while analyzing my empirical material. I found that even though my interviewed 

middle managers can agree that their role might be difficult sometimes, they all thought of the 

role in very positive ways. This finding did not really correspond with previous research. The 

survey also showed that my interviewed middle managers found the expectations and 

demands attributed towards their role were not unjustified nor were they extremely hard to 

fulfill. But this demanded, according to my empirical data, that the middle managers first of 

all were clear about what they were willing to do within the role, and secondly that they 

transmitted this to their co-workers, colleagues and  managers higher up in the organization.   

Key words: middle management, middle managers, leadership, role, role expectations, role 

ambiguity and role complementarity 
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1. Inledning 

”Having a boss´s responsibility without a boss´s authority; functioning as a specialist and a 

generalist at the same time; meeting the conflicting demands of superiors, subordinates and 

peers while still getting the job done – these exacting requirements sound like part of a 

manager´s nightmare. But they are daily facets of general management at middle levels of an 

organization” (Schartau, 1993, s. 51)  

Citatet ovan ger en ganska klar bild av mellanchefens komplexa roll. Ledarskap på 

tvåtusentalet är både utmanande och varierat. Likaså är ledarskap en process som involverar 

ömsesidig påverkan (Walji, 2009). Att påstå att det innebär en balansgång att vara mellanchef 

eftersom man både är chef och underställd är inget banbrytande påstående utan snarare 

någonting vedertaget
1
. Enligt Stieng (1997) är flera decenniers forskning om mellanchefer 

entydig på just denna punkt, de befinner sig i en korseld mellan olika lojaliteter och 

normuppsättningar. Att mellanchefers position skulle kunna vara någonting annat än just 

mellan två ställningar vore svårt att påstå.  

1.1 Problemformulering   

Under de senaste decennierna har den offentliga sektorn i Sverige genomgått förnyelser. De 

idéer som utgjort basen för förnyelserna har sina rötter i en marknads- och ledningsfilosofi 

som kallas new public management. Huvudsakliga inslag är bland annat decentralisering, 

avreglering, privatisering och kontraktstyrning. Genom att konkurrensutsätta stora delar av 

offentlig verksamhet sägs politiker och tjänstemän vilja skapa en effektivare användning av 

resurserna samt en ökad lyhördhet för allmänhetens behov (Holmberg, 2003). 

Decentraliseringen anses även medföra att verksamheternas lokala chefer, det vill säga 

mellancheferna, får ökade befogenheter och större makt (Drakenberg, 1997). 

Grundstrukturen inom offentlig sektor är oftast byråkratisk dock uteblir den klassiska makt 

koncentrationen.  Rollorientering är någonting som karaktäriserar både byråkratin och den 

                                                 
1
 Se bland annat Drakenberg (1997), Ahltorp (1998), Bolman & Deal (2005) 
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professionella organisationen. Anledningen till detta är dock olika. Byråkratin är 

rollorienterad för att kunna bevara ordning och kontroll medan den professionella 

organisationen är det för att garantera kompetens (Thylefors, 1991).  

Eftersom professionella organisationer är rollorienterade består de med andra ord av 

rollsystem. Rollerna i sin tur står i en funktionell och ömsesidig relation till varandra. Det 

innebär att alla organisatoriska roller innefattar samarbete samt samordning med varandra. 

Tillsammans med normer och värderingar hjälper roller till att samordna och harmonisera en 

verksamhet (Thylefors, 1991).  

Det är genom summan av normer och förväntningar som riktas mot en person som besitter en 

viss position som man kan förstå en roll. I de formella förväntningarna ligger tyngdpunkten 

ofta på vad rollinnehavaren ska göra medan det i de informella förväntningarna ofta finns 

krav och förväntningar på hur dessa arbetsuppgifter ska utföras. För chefsrollen innebär detta 

även att det finns flera parter som har befogade krav och förväntningar, som jag tidigare 

nämnt befinner sig inte minst mellancheferna i en korseld (Thylefors, 1991). 

Enligt Katz och Kahn (1978) är rollosäkerhet och rollkonflikter ett vanligt problem för chefer 

på mellannivå. Detta eftersom de i deras yrkesroll riskerar att befinna sig mellan 

konkurerande förväntningar. Inom offentlig sektor försvåras denna position ännu mer på 

grund av kontakten men klienterna. Utöver detta innefattar det offentliga verksamheten även 

politiska, professionella och administrativa styrimpulser, vilket i sin tur kan innebära 

konflikter som måste hanteras av ledarskapet. Med andra ord så möter den offentliga sektorns 

mellanchefer fler influenser än mellanchefer inom privat sektor eftersom cheferna inom 

offentlig sektor arbetar inom ett nät av förväntningar från politiker, medarbetare, brukare, 

klienter, allmänheten, överordnade, kollegor och underordnade (Thylefors, 1991).  

Det är svårt att kunna avgränsa och skilja på rollerna av att vara ledare och att vara kollega. 

Den mest klassiska av de korsande lojaliteterna är normkonflikten som kan uppstår av att vara 

sin arbetsgivares ”förlängda arm” och samtidigt representera sina underordnade (Stieng, 
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1997). I studier kring chefers arbete finns det vissa punkter som ständigt återkommer så som 

till exempel just oklara roller, problemlösning, omöjliga krav etc.  

Ytterligare en intressant aspekt som är värd att poängtera är att en ganska stor del av 

forskningen kring offentliga organisationer är nära förenad till organisationsförändringar. Den 

traditionella offentliga organisationen har blivit alltmer ifrågasatt i takt med till exempel 

nedgång i den ekonomiska tillväxten, demografiska förändringar och nya politiska 

prioriteringar (Holmberg, 2003). Alvesson & Sveningsson (2008) skriver bland annat att 

organisationsförändringar ofta ses som ett direkt resultat av tillexempel yttre ekonomiska, 

politiska, kulturella, demografiska och marknadskrafters inverkan. Organisationer pressas i 

vissa riktningar av samhälleliga samt kulturella normer om vad som är politiskt och moraliskt 

lämpligt. I stort sett alla organisationer påverkas av förändringar i omvärlden och arbetslivet 

som i sin tur ställer krav på anpassning. De konsekvenser som omställningarna får som följd 

tvingas både chefer och medarbetare att konfrontera (Lind Nilsson, 2003). ”Att vara chef är 

att vara ensam. Att vara mellanchef i förändringstider är extremt ensamt. /…/ Mellanchefens 

roll är ofta att vara syndabock och måltavla, och många orkar inte med det” (Waltenberg, 

2005). I likhet med citatet ovan så skriver Thylefors (2007) att när organisationer drabbas av 

kris utvecklas en speciell form av syndabocksutpekande. Krisen i sig kan som tidigare nämnts 

vara framkallad av negativ uppmärksamhet i massmedia, stora budgetunderskott, osv. För att 

hantera situationen hittas en syndabock på lagom nivå, vilket i det här faller innebär att ett 

offer väljs ut så högt upp i organisationen att det tillfredsställer omvärlden. Samtidigt måste 

offret finnas tillräckligt långt ner för att själva makten ska förbli orubbad. Som Ahltorp 

uttrycker det; ”Fan må vara mellanchef i organisationer i förändring” (Ahltorp, 1998, sid. 87)  

Att vara chef på mellannivå kan i allra högsta grad innebära att befinna sig i en utsatt position 

och efter att ha tagit del av ovanstående information kan det vara svårt att inte undra hur det 

kommer sig att man frivilligt tackar ja till en chefsposition. Frågan om det finns några 

glädjeämnen inom yrket alls känns berättigad. Hur upplevs yrket av dem som arbetar som 

chef och hur hanterar de detta?  
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1.2 Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att:  

- Undersöka hur de tillfrågade enhetscheferna själva uppfattar sin yrkesroll och de krav 

och förväntningar som ställs på dem samt handlingsutrymmet att tillmötesgå dessa. 

1.2.1 Frågeställningar 

Frågeställningar som jag söker svar på är:  

 Hur upplever de tillfrågade mellancheferna sin arbetsroll? 

 Vilka krav och förväntningar ställs på deras yrkesroll enligt de intervjuade 

mellancheferna?  

 Hur upplever de tillfrågade cheferna sina möjligheter att leva upp till olika krav och 

förväntningar? 

1.3 Avgränsningar   

Min tanke med denna undersökning var ursprungligen att inrikta mig på och avgränsa mig till 

chefer på mellannivå inom Socialtjänsten. Närmare bestämt enhetschefer inom Socialtjänsten. 

Under arbetets gång har detta reviderats en aning så att undersökningen även innefattar 

biträdande enhetschefer
2
. Givetvis befinner sig även dessa på mellannivå. Jag har valt att inte 

lägga fokus på genus i min undersökning. Så även om studien innefattar både manliga och 

kvinnliga intervjupersoner är detta inte något som problematiseras vidare. 

1.3.1 Begrepp  

Ett av de mest centrala begreppen i mitt arbete är begreppet mellanchef. Det finns, enligt 

Larsson (2008), ingen homogen beteckning på chefer inom forskningen kring ledarskap. 

Chefernas benämning utgår oftast från den hierarkiska placering de har inom organisationen. 

                                                 
2
 Den största skillnaden mellan enhetschefer och biträdande enhetschefer är att de sistnämna ej har samma 

ansvar för budget och personal inom verksamheten. 
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En grov indelning på chefsnivåerna är höga chefer, mellanchefer och första linjens chefer 

(Wolmesjö, 2005). Vem som betraktas som mellanchef varierar från organisation till 

organisation och det finns över 300 titlar som samtliga betecknar mellanchefer (Larsson, 

2008). I min studie utgår jag från chefernas ansvar och befogenheter i de organisationer som 

de verkar i. Det vill säga att mellancheferna befinner sig i en mellanposition med krav både 

uppifrån och nerifrån. Med andra ord kommer kraven från å ena sidan politiker och 

överordnade chefer och å andra sidan brukare och medarbetare. Ytterligare en aspekt som är 

viktig att ta upp är att både inom litteraturen och forskningen används begreppen chef och 

ledare, chefskap och ledarskap ofta som synonymer (Wolmesjö, 2005; Drakenberg, 1997; 

Larsson, 2008). Det finns dock skillnaderna mellan begreppen. En chef är till exempel en 

formell position som är uppifrånutnämnd. Det är en befattning, en position och den innebär 

(oftast) klara ansvarsområden. Begreppet ledare i sin tur innebär en mer informell roll som 

oftast är legitimerad underifrån. Denna roll karaktäriseras av relationer och processer och den 

innebär ofta osynliga kontrakt. Med andra ord kan man vara chef utan att vara ledare, precis 

som man kan vara ledare utan att vara den formelle chefen (Ahltorp 1998; Alvesson, 2001).  

Wolmesjö (2008) använde sig av en figur som illustrerar uppdelningen på ett ganska 

lättöverskådligt vis. 

 

Figur 1 

Politisk nivå     Politiker 

Strategisk nivå    Förvaltningschef 

Taktisk nivå     Mellanchef 

Operativ nivå    1: a linjens chef 

 

Enligt Wolmesjö kan tre tydliga chefsnivåer urskiljas i de flesta organisationer: 

arbetslednings-, mellanchefs- och strategisk ledningsnivå. Den position som första linjens 

chefer innehar kan också beskrivas i termer av strategiskt respektive operativt ledarskap. Det 

Chefskap 

Ledarskap 
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strategiska ledarskapet sker i huvudsak på förvaltningsnivå medan första linjens chefer utför 

ett operativt ledarskap. Ledarskapet för eventuella chefer på mellannivå kännetecknas av både 

ett strategiskt och ett operativt ledarskap enligt Wolmesjö (2005). 

2. Tidigare forskning  

Jag har tagit del av tidigare forskning inom mitt ämnesval och kommer i detta avsnitt 

redovisar dess huvudsakliga resultat. Områden så som t.ex. ledarskap och chefskap i största 

allmänhet tycks vara mer utforskade än mellanchefen och dennes situation och arbetsbörda. 

Ytterligare en aspekt var att den forskning som gjorts oftast inte var inriktad på den offentliga 

sektorn eller socialt arbete. Trots detta har jag ändå lyckats hitta tidigare forskning som jag 

anser kan vara relevant för min uppsats och kommer här nedan att redogöra kort för dessa.  

2.1 Rollförväntningar på mellanchefer 

Saku Mantere har forskat kring rollförväntningar och mellanchefers strategiska makt och 

möjlighet till inverkan. Hans undersökning baserades på 262 stycken semistrukturerade 

intervjuer med mellanchefer inom 12 organisationer som huvudsakligen arbetar inom norra 

Europa. Undersökningen handlade om hur och varför rollförväntningar möjliggör eller 

begränsar mellanchefers strategiska möjlighet till inverkan. I undersökningen används 

begreppet mellanchef mad en ganska bred innebörd då den omfattar både övre och operativa 

mellanchefer. Mantere (2008) skriver att mellanchefers makt och möjlighet till inverkan är en 

grund för strategisk förnyelse, att det är en botten-upp process där strategi är anpassad till en 

miljö i ständig förändring. Enligt Mantere kan mellanchefer ses som en nyckelgrupp inom 

organisationens gemenskap eftersom de fungerar som medlare eller förhandlare mellan högsta 

ledningen och övriga medlemmar i organisationen. Inom det organisatoriska livet är denna 

medling konstruerad och organiserad genom rollförväntningar. Mantere förklarar att eftersom 

rollförväntningar är en sociologisk restriktion eller inspärrning så ämnar han undersöka hur 

förväntningar från högsta ledningen hindrar eller begränsar mellanchefers makt eller 

möjlighet till inverkan.”While others have articulated middle management roles, there is little 

evidence about how middle managers are able to fulfil those roles. I have identified eight 
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enablers of middle management agency and shown how these enablers are associated with 

middle management ability to fulfil role expectations placed upon them” (Mantere, 2008, 

s.311). Undersökningen fann bland annat att när rollförväntningarna kommer uppifrån 

angående implementering (top-down struktur) så är möjliggörande faktorer för 

mellancheferna att de förekommer en beskrivning från de högre cheferna (kring 

tankeprocessen som ledde fram till beslutet osv.). Att de högre cheferna försökte länka 

strategierna till relevanta jobbsammanhang samt att mellancheferna uttryckligen fick de högre 

chefernas godkännande att göra förändringar i det dagliga arbetet och i resursfördelningen. 

Ytterligare faktorer var enligt studien att de högsta cheferna erkänner eller bekräftar värdet av 

det dagliga arbetet som ett implementeringsverktyg. Vidare fann studien att när förväntningen 

från de högre cheferna är att underlätta anpassningsförmågan så är den möjliggörande faktorn 

att mellancheferna upplever ett förtroende från sina chefer. Att de högsta cheferna uppmuntrar 

nya idéer samt att man har en öppen kommunikation kring både framgång och bakslag i 

försöken.  

När rollförväntningarna, som att framställa information eller strida och kämpa för olika 

alternativ kom underifrån, (bottom-up struktur) var möjliggörande faktorer bland annat att de 

högre cheferna svarar på feedback och pratar om både framgång och misslyckanden i gamla 

åtaganden. Sist men inte minst var en möjliggörande faktor att de högsta cheferna bjuder in 

och förväntar sig att mellanchefer ska medverka i planeringen (Mantere, 2008).   

2.2 Mellanchefers roll vid implementering av förändring 

En annan studie jag valt att ta upp handlar om mellanchefers roll vid implementering av beslut 

inom organisationer under förändringstider. Balogun (2003) beskriver först att mellanchefer 

traditionellt ses som den sammanhållande länken mellan den strategiska spetsen och den 

operativa kärnan eftersom de förmedlar information både uppåt och neråt. Genom medling, 

förhandling och tolkningar sammanlänkar de organisationen strategiska och operativa nivåer. 

På så vis spelar mellanchefer också en viktig roll i förändringsprocesser. De tillhör 

implementeringskedjan och fungerar som förändringsimplementerare. Som följd av att 

mellanchefer har en så central roll i implementeringen av förändringar kan det medföra att de 
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mellanchefer med en negativ attityd gentemot förändringen kan utgöra ett riktigt hinder. 

Sammanfattningsvis menar Balogun att mellanchefer upplever en större tillfredställelse i 

jobbet samt att de känner sig stärkta. Samtidigt upplever de att fler krav ställs på dem.  

Undersökningens syfte var att ta reda på hur mellanchefer upplever förändring eftersom det 

finns lite forskning med just detta perspektiv. Balogun menar att om mellanchefer nu 

verkligen har en så central roll i förändringsarbete samt med tanke på hur ofta organisationer 

behöver förändras för att fortsätta vara konkurrenskraftiga så finns det ett behov av förståelse 

kring vad mellancheferna kan bidra med i förändringsarbete. Några av de resultat som 

Balogun (2003) fann var att några av de funktioner som mellanchefer hade under 

implementering av förändring inom en organisation var samordning, ledning och 

meningsskapande. Samordning och ledning är två traditionella funktioner som mellanchefer 

traditionellt har som arbetsuppgift så som planering, budgetering osv. Funktionen 

meningsskapande kan förklaras som den process som en individ går igenom när de försöker 

förstå vad som händer omkring dem. Enligt Balogun är tolkning en mycket viktig aspekt i 

processen implementering. Undersökningen visade på att mellanchefer hade lika stort behov 

av att kommunicera med kollegor och medarbetare, samla information, ställa frågor, utbyta 

erfarenheter och berättelser när de försökte tolka vad som förväntades av dem i den nya 

(förändrade) organisationen. Enligt Balogun (2003) beskriver uttrycket ”förändrings 

förmedlare” den roll som mellancheferna utgör under förändringstider inom en organisation. 

Att implementera förändringen i sin egen enhet var bara en av de roller som mellancheferna 

uppfyllde. Att ta in och hantera förändringen själv för att sedan förmedla den till 

medarbetarna innebär även tolkning och översättning av förändringens syfte och vad det 

innebär för dem och teamen angående beteende och det dagliga arbetet. Enligt Baloguns 

undersökning har mellanchefer en komplex och krävande uppgift vid implementeringen av 

förändringar som innefattar fyra olika roller. De förväntas att samtidigt ta sig an en personlig 

förändring, hjälpa medarbetarna genom förändringen, implementera förändringen i sin enhet 

samt att det dagliga arbetet rullar på som vanligt. Den här undersökningen antyder att den 

tolkning som sker när mellancheferna försöker förstå vad förändringen innebär för dem 

personligen faktiskt är mellanchefers huvuduppgift. Detta på grund av att det är den 
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tolkningen som sedan förmedlas till alla andra. De tolkningar kring vad förändringarna 

kommer att innebära som mellancheferna kommer fram till påverkar inte bara hur de själva 

genomgår förändringarna utan också vilka förändringar de uppmuntrar sina medarbetare att 

genomgå. Det påverkar även på vilket sätt de arbetar med att få det dagliga arbetet att gå runt 

samt vilka förändringar som de implementerar i sina enheter samt hur det gör detta. 

Mellanchefer är vanligtvis ansvariga för att skapa översiktsstruktur över deras överordnades 

arbete. Det verkliga resultatet av förändringsarbetet beror på hur mellancheferna tolkar vad 

som förväntas och vad de personligen kan göra samt de handlingar och initiativ de tar som ett 

resultat av de tolkningar de gjort.  Undersökningens reslutat kan enligt förtattaren även ha 

relevans i praktiken, ”If the middle-manager role continues to be conceived of in traditional 

terms, then the heavy burden they carry during change may make them appear to be resistant 

foot-draggers, when in reality they are struggling to cope and confused about priorities.” 

(Balogun, 2003, s. 81)  

2.3 Ledningsfunktion i omvandling 

År 2005 kom Maria Wolmesjö ut med sin avhandling kring arbetsledare i den kommunala 

äldre- och handikappsomsorgen. Wolmesjös syfte med sin avhandling är att belysa hur 

politiker och chefer ser på och upplever chef- och ledarskap inom kommunal äldre- och 

handikappomsorg. Fokuset ligger på hur kraven samt arbetsinnehållet för första linjens chefer 

formuleras i tre organisationsformer. Avhandlingens centrala frågeställningar kretsar kring 

teman, teman som bland annat går ut på att relatera förändringar i ledarskapsideal och 

ledningsfunktion till de tre specifika organisationsförändringarna.  

 

I sin avhandling hänvisar hon till tre tendenser till förändring och utveckling som är 

gemensamma för flera kommuner inom kommunal äldre- och handikappomsorg. Den första 

tendensen är utvecklingen mot en marknadsorientering (via new public management NPM). 

Den andra tendensen (som kan ses som ett uttryck för förändring i organisationen) är att allt 

fler av personalstyrkan, såväl som chefer på olika nivåer, tycks uppleva en pressad 

arbetssituation och arbetsotillfredsställelse. Den tredje tendensen till förändringar i 
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organisationen som Wolmesjö tar upp kan knytas an till krav på ökad 

brukarmedverkan/inflytande. Vilket är någonting som framhålls av Socialstyrelsen som 

viktigt och eftersträvansvärt. Wolmesjö säger sedan att det i praktiken snarare ser ut så att 

dessa tre tendenser förkommer parallellt i den kommunala verksamheten men att det dock 

tycks få olika tyngd i den kommunala diskursen.  

Avhandlingens huvudsakliga resultat går ut på att ur (bland annat) de tre fältstudierna som 

Wolmesjö har utfört kommer hon fram till tre efterfrågade ledarstilar. I den första 

organisationen (som genomsyrades av new public management- tänket och implementerat en 

behovsutvärderingsmodell) beskrevs ledarskapet som ”ledarskap genom andra” där det 

efterfrågades att chefen skulle ha en överblick över organisationen samt kunna balansera 

mellan olika grupper. Wolmesjö valde att benämna denna typ av förändrad chef- och 

ledarskap som ”lindansören”. Ledarskapet som efterfrågades inom den andra organisationen 

(som utgjorde en organisation med självförvaltande arbetsteam) beskrevs ledarskapet som 

”ledarskap på distans” då chefen ofta var placerad långt från arbetsgruppen och där större 

delen av kommunikationen gick via telefon, korta besök eller inplanerade möten. Wolmesjö 

döpte detta förändrade ledarskap till ”jongleraren”. Den sista organisationen som studerats var 

en som under slutet av 90-talet genomgått en decentralisering fram till 2000-talet, då upplevde 

man ett starkt behov av att centralisera organisationen på nytt (detta bland annat på grund av 

att organisationen varit svår att begripa/överblicka för klienterna då den var decentraliserad). 

En av motiveringarna var även att klargöra ledarskapet samt chefernas ansvarsområde. 

Ledarskapet inom denna organisationsform beskrevs som ”nära ledarskap”, där ledarskapets 

fokus ligger på kommunikation och relationsskapande. Cheferna inom denna 

organisationsform är enligt Wolmesjö närmare sina anställda vilket i sin tur ger dem en 

möjlighet att kontrollera och ha insyn i vad som händer på ett annat sätt. Här kan cheferna 

direkt diskutera frågor som har att göra med behandling osv. Denna förändrade ledarskapsroll 

kallar Wolmesjö för ”akrobaten”, då det inom denna organisation efterfrågas en chef som är 

stark, nära medarbetarna och som kan lyfta gruppen när det behövs. 
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När det gäller frågan kring politikernas och de högre chefernas syn på ledarskap kom 

Wolmesjö fram till att ”Politicians and higher-level management expect the managers to 

manage the organisation, and employees expect them to lead” (Wolmesjö, 2005, sid. 262).  

3. Metod och urval 

Under detta avsnitt kommer jag att diskutera mitt val av metod och hur forskningsansatsen ser 

ut. Ytterligare punkter som tas upp är hur jag kommit i kontakt med mina intervjupersoner, 

hur intervjuerna genomförts samt de etiska överväganden som gjorts under arbetets gång. 

3.1 Forskningsansats 

Eftersom min intention med mitt arbete är att försöka tolka de förväntningsmönster (närmare 

bestämt de sociala rollmönsterna) inom yrkesgruppen av mina tillfrågade intervjupersoner har 

mitt arbete en hermeneutisk forskningsansats. Enligt Gilje & Grimen (2007) är 

humanvetenskapens huvudsakliga mål just tolkning av meningsinnehåll. En stor del av det 

som samhällsvetenskaperna försöker tolka är dessutom meningsfulla fenomen som till 

exempel normer, förväntningsmönster, beteendemönster, värderingar osv. Det karaktäristiska 

för meningsfulla fenomen är med andra ord att de måste tolkas för att förstås. Detta innebär 

för mig att efter att jag samlat in mitt empiriska material har behövt tolka dessa för att skapa 

en förståelse för det som sagt under intervjuerna. Detta har, i det här arbetet, gjorts med hjälp 

av bl.a. rollteoretiska begrepp
3
 som utgångspunkt. Målet i den hermeneutiska forskningen är 

att förstå handlingar och företeelser var för sig som helheter och i relation till det som finns 

runt omkring. Genom dessa kunskaper kan en förståelse för andra människor och företeelser 

ses i deras unika sammanhang (Sjöström, 1994).  

3.2 Mitt metodval  

Enligt Halvorsen (1992) är en av de viktigaste aspekterna vid forskning att finna en metod 

som förser oss med data som har stor relevans för problemställningen. Enligt May (2005) är 

intervjuer ett bra tillvägagångssätt för att få en god inblick i till exempel människors 

                                                 
3
 Teori samt analys presenteras längre fram i arbetet. 
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upplevelser, åsikter, attityder, känslor och erfarenheter. Min intention vid valet av metod var 

givetvis att finna en så ändamålsenlig forskningsmetod som möjligt. Då syftet med mitt arbete 

är att undersöka bl.a. upplevelser och erfarenheter av krav och förväntningar inom en viss 

yrkesroll, har jag sett det som optimalt att använda mig av kvalitativ datainsamlingsmetod, 

närmare bestämt kvalitativa forskningsintervjuer.  

En av de kvalitativa metodernas styrkor är att de inte eftersträvar att varken begränsar eller 

förminskar komplicerade situationer och mångfasetterade problem. Då jag ämnat undersöka 

mellanchefernas upplevda arbetssituation (som i media och forskning ofta porträtterats som 

just en komplicerad situation) talar även detta för användandet av kvalitativ metod. Den 

kvalitativa forskningsintervjun har även tydliga likheter med olika former av samtal i socialt 

arbete (Dellgran, Höjer, 2000). Något jag som utbildad socionom därför, i viss utsträckning, 

har erfarenhet av och färdighet i. En aspekt som talar för användandet av den kvalitativa 

metoden är dess flexibilitet där det är möjligt att göra förändringar under undersökningens 

gång, exempelvis kan frågeställningarna förändras och förbättras inför nya intervjuer 

(Repstad, 1999). Enligt Bell (2007)  är en negativ aspekt med intervjumodellen dess 

tidskrävande natur vilket medför att endast ett fåtal intervjuer kan göras i ett kortare projekt. I 

mitt arbete har detta inneburit att jag genomfört 5 stycken intervjuer men den data de 

genererat har dock tillräcklig för denna studie.  

Enligt Repstad (1999) finns det en risk att den kvalitativa metoden i analysen avviker från den 

hermeneutiska cirkeln och istället tendera till att bli ensidig och uttunnad. I värsta fall kan då  

en kvalitativ analys berätta mer om forskarens värderingar än de värden som texten verkligen 

ger uttryck för. Därför har min avsikt varit att i min analys beakta den hermeneutiska cirkeln 

mycket noggrant. Som samhällsforskare måste jag dessutom enligt Gilje och Grimen (2007) 

tolka en värld som redan är tolkad av aktörerna, respondenterna själv. Gilje och Grimen 

(2007) menar att det inte finns några absoluta sanningar i tolkningar istället är tolkningarna 

bara mer eller mindre sannolika. 



     

___________________________________________________________________________ 

18 

© 2010 Jeanette Östlund 

3.2.1 Intervjuer 

Robson (2002) tar upp olika situationer då det är lämpligt att använda sig av kvalitativa 

intervjuer i forskningssyfte, bland annat; ”Where individual perceptions of processes within a 

social unit – such as a work-group, department or whole organization – are to be studied 

prospectively, using a series of interviews” (Robson, s. 271, 2002). För att på lämpligaste sätt 

kunna få fram relevant empiri kring ämnet har jag utfört fem stycken intervjuer med chefer på 

mellannivå (fyra enhetschefer och en biträdande enhetschef, samtliga inom Socialtjänsten). 

Varje intervju tog mellan ca 40 minuter och en och en halv timme. Samtliga intervjuer 

genomfördes på intervjupersonens arbetsplats. Mina intervjuer har haft en semistrukturerad 

karaktär eftersom jag under intervjuerna använt mig av en intervjuguide (se bilaga 2). I denna 

intervjuguide har jag arbetat fram olika teman som jag ville arbeta kring samt att jag förberett 

olika frågor eller punkter under de olika teman som jag önskat prata kring med 

intervjupersonerna. Eftersom jag har haft för avsikt att ta reda på hur inställningarna samt 

upplevelserna ser ut (inom min urvalsgrupp) i det ämne jag valt ansåg jag det även vara 

lämpligt att uppmuntra respondenterna till att svara så fritt som möjligt och gärna gå in på 

andra områden om de känt för det. Samtidigt har jag även följt upp svaren med följdfrågor 

samt bett om exemplifiering då jag ansett att detta behövts (Aspers, 2007). De 

semistrukturerade intervjuerna ger just större möjlighet att gå in i en dialog med den 

intervjuade där möjligheten att fördjupa, förtydliga och utveckla svaren finns (May, 2005).  

3.2.2 Transkribering 

För att kunna analysera den information som intervjuerna genererar underlättar det om 

informationen från intervjuerna finns nedskrivet på papper. Intervjuerna har därför 

transkriberats
4
. Intervjuerna transkriberas ordagrant men när jag redovisar för mina resultat 

kommer jag använda mig av meningskoncentrering. Detta betyder att intervjupersonernas svar 

återges mer kortfattat (Kvale, 1997). 

                                                 
4
 De inspelade intervjuerna överförs från tal till skrift 
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3.2.3 Urvalsdiskussion  

Utöver detta har jag även funderat kring valet av intervjupersoner. De kontakter som jag redan 

har med enhetschefer har jag bestämt mig för att inte använda i direkt intervjusyfte utan 

snarare som kontakt till andra enhetschefer. Detta eftersom jag lärt känna dem tidigare i rollen 

som anställd och att då komma som forskare och intervjua dem om hur de uppfattar sin 

situation, skulle kunna försätta oss båda i en prekär situation och det ville jag inte riskera. Jag 

ämnade snarare som sagt använda mig av mitt kontaktnät och sedan förlita mig lite på 

snöbolleffekten där den första kontakten med en chef på mellannivå ledde vidare till flera 

(Aspers, 2007). Jag valde att kontakta enhetschefer inom socialtjänsten i en kommun i 

nordvästra Skåne. Kontakterna skedde till en början via telefon samt mail. Efter en tid då jag 

kontaktat ett flertal enhetschefer och intresset för att bli intervjuad var ganska lågt, kände jag 

mig dock tvungen att utöka min geografiska val till ytterligare en kommun där jag hade fler 

kontakter. Detta resulterade lyckligtvis i fler intervjuer men även att jag utökade 

urvalsgruppen till att även inkludera biträdande enhetschefer.  

3.2.4 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av en diktafon. Det är ett effektivt sätt att föra 

anteckningar på. Ytterligare en fördel med att använda diktafon är att jag som intervjuare 

lättare kan koncentrera mig på vad mina intervjupersoner säger vilket hjälper dynamiken i 

intervjun. Att ha intervjun inspelad ger även en möjlighet till att lyssna på intervjun flera 

gånger. (Repstad, 1999). En negativ aspekt av att använda sig av diktafon är att 

transkriberingen av intervjuerna är mycket tidskrävande och gester samt minspel går 

förlorade. Ytterligare en aspekt av inspelning av intervjuerna är att vissa intervjupersoner kan 

uppleva det som oerhört jobbigt att bli inspelad (Trost, 2005; Denscombe, 2009). För att 

försöka kringgå denna problematik hade jag redan vid första kontakten med informanterna 

informerat om att intervjuerna kommer att spelas in. Om ljudupptagningen används med 

omtanke samt på ett diskret sätt så innebär dock inte ljudupptagningen något större hinder i 

intervjusituationen. Användningen av diktafonen ger en permanent och närmast fullständig 
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dokumentation av det som sägs under intervjun. Ytterligare en aspekt av ljudupptagning är att 

det är enkelt för andra forskare att kontrollera empirin (Denscombe, 2009).  

Jag har även använt mig av böcker och vetenskapliga artiklar. Sökningar kring ämnet samt 

tidigare forskning har jag gjort i Libris samt databasen Elin. Jag har använt sökord så som 

t.ex. middle management, middle managers, leadership, role, role expectations, role 

ambiguity. Vidare har flera bibliotek används vid inhämtandet av litteratur.  

3.2.5 Bearbetning och analys av empirin 

Som jag tidigare nämnde så handlar en hermeneutisk process alltså om tolkningar och 

idealbilden i den hermeneutiska processen är att analysen sker genom den hermeneutiska 

cirkeln (Repstad, 1999). Den hermeneutiska cirkeln innebär att varje fråga innefattar det 

frågan handlar om, frågan i sig och det som söks genom frågan (Sjöström, 1994). Detta 

innebär dessutom för mig som forskare att jag, under studiens gång, har gått fram och tillbaka 

mellan del och helhet (ibid.). Detta blev framför allt aktuellt när de transkriberade intervjuerna 

skulle tolkas (Kvale, 1997). Den tolkning som görs sker genom en lång process där delarna är 

bundna till hur helheten tolkas och hur helheten i sin tur sedan tolkas är beroende av hur 

delarna tolkas (Gilje & Grimen, 2007). Rent konkret har detta, i min analys, inneburit att jag 

först har läst igenom intervjuerna för att få en allmän uppfattning om materialet. Därefter har 

jag undersökt olika delar och teman för att sedan återvända till helheten för att sedan åter se 

delarna och så vidare. Enligt Kvale (1997) är denna cirkelprocess en positiv process som ger 

möjlighet till en djupare förståelse. Jag anser även att cirkelprocessen är viktig att beakta för 

att inte göra övergreppstolkningar av intervjusvaren genom att endast rycka ut dem från sitt 

sammanhang och inte se svaren i sin helhet.  

3.3 Etiska överväganden 

För att försöka vara så forskningsetisk som möjligt har jag valt att utgå ifrån forskningsetikens 

fyra huvudkrav. I enlighet med det första etiska kravet, öppenhetskravet, har mina tillfrågade 

intervjupersoner blivit informerade om syftet med min undersökning, att deltagandet är 

frivilligt samt att mina uppgifter inte kommer att användas till någonting annat än själva 
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undersökningen. Denna information har givits skriftligt före intervjutillfällena. 

Intervjupersonerna har även att informerats om att de själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan i undersökningen (om, hur länge samt på vilka villkor) och att de kan avbryta sin 

medverkan när de vill. Detta i överensstämmelse med det andra etiska kravet, 

självbestämmandekravet. I enlighet med konfidentialitetskravet, som utgör det tredje etiska 

kravet, har uppgifterna om mina intervjupersoner hanterats och lagrats på ett sådant sätt att 

inga utomstående fått tillgång till identifierbart material. Intervjupersonerna har även 

avidentifierats i undersökningen. Mitt insamlade material har endast att använts för 

undersökningen och kommer inte att användas till någonting annat. Detta i överensstämmelse 

med autonomikravet som är det fjärde etiska kravet (Vetenskapsrådet, 2008). I slutet av varje 

intervju har jag förhört mig om intervjupersonen är intresserade av att ta del av det färdiga 

materialet och i sådana fall har jag lovat jag det till dem. Efter examinationen kommer all 

information från mina respondenter att makuleras (ibid.).  

3.3.1 Förförståelse 

En av hermeneutikens grundtankar är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 

förutsättningar. En sådan förutsättning kallas förförståelse. ”Förförståelse är ett nödvändigt 

villkor för att förståelse överhuvudtaget ska vara möjligt, Vi möter aldrig världen som ett 

blankt blad utan vissa förutsättningar som vi tar för givna” (Gilje & Grimen, 2007, sid. 179). 

Även Thomassen (2006) menar att det endast är mot en bakgrund av förståelse som vi redan 

har som vi kan få grepp om, skapa en mening i det nya vi möter.  

Jag har ingen personlig erfarenhet av vad arbetet för en chef på mellannivå innebär. Den enda 

kontakt eller insyn jag fått inom detta ämne kommer i stort sett från media. Den bild jag fått 

ifrån media kring mellanchefers arbetssituation är dock ingen positiv bild, utan snarare kantad 

med utbrändhet och stress. Min förförståelse inom ämnet skulle, enligt mig, kunna utgöra en 

risk för att jag skulle kunna ha lättare för att fokusera på det (möjligtvis) negativa som mina 

intervjupersoner berättar om sin situation. Därför har jag ansett det vara av yttersta vikt att 

vara lyhörd och lyssna på det som intervjupersonerna verkligen säger, samt att närma mig mitt 

empiriska material på ett så objektivt sätt som möjligt. 
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3.4 Tillförlitlighet; validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om instrumentet, i mitt fall intervjuerna, verkligen mäter eller undersöker 

det de är avsedda att undersöka. För att ha hög validitet i sin studie måste den empiri man får 

fram vara lämplig eller relevant för forskningsfrågan (Halvorsen, 1992; Denscombe, 2009).  

För att försöka höja validiteten i min undersökning har jag tillexempel att använt mig av en 

intervjumall som utarbetats utifrån arbetets syfte. Detta för att jag helt enkelt eftersträvat att 

ställa frågor som kan generera relevant data för min frågeställning. Jag har även vänt mig 

direkt till mellanchefer eftersom syftet varit att undersöka hur dessa själva uppfattar sin 

yrkesroll. Något som jag anser skulle kunna vara ett hot mot validiteten i mitt arbete, som 

visat sig efter arbetets gång, är att intervjupersonerna möjligtvis formulerat sina svar med en 

baktanke
5
. Enligt Denscombe (2009) är frågan om hur man vet att informanten talar sanning 

en mycket viktig fråga när man använder sig av intervjuer som metod. När intervjun, som i 

mitt fall, handlar om uppfattningar och erfarenheter är det mycket svårt att kontrollera att det 

informanten säger är korrekt. Dock kan man göra vissa saker för att försöka garantera 

validiteten i arbetet. T.ex. har faktumet att jag har utfört intervjuer i direktkontakt (ansikte mot 

ansikte) medfört att jag kunnat kontrollera informationens riktighet och relevans under tiden 

som de samlats in.  

Ytterligare en aspekt att vara medveten om inom kvalitativa intervjuer är att jag och min 

identitet under intervjutillfället påverkar mina intervjupersoner. Detta kallas för 

intervjuareffekten (Denscombe, 2009). Det är framför allt mitt kön, min ålder och mitt etniska 

ursprung som kan påverka de svar jag fått. Att jag som ung, svensk kvinna förfrågat mig kring 

mina intervjupersoners egna uppfattningar om deras yrkesroll har jag dock ej upplevt som 

hämmande i intervjuerna. Det kan snarare ha varit en fördel då jag inte har någon egen 

erfarenhet inom ämnet och mina intervjupersoner möjligtvis upplevt att de på så vis har 

kunnat prata ganska fritt, utifrån sina egna erfarenheter. Ämnet som diskuteras avgör till stor 

                                                 
5
 Baserat på att de själva säger sig uppleva att deras yrkesroll ofta framställs som jobbig och svår. Att de p.g.a. 

detta under intervjuerna kanske framställer yrkesrollen i bättre dager än de själva upplever för att på något sätt 

motverka allt negativt som sagt som den.  
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del hur min identitet påverkar intervjupersonerna. Det är huvudsakligen när intervjuerna 

handlar om känsliga eller relativt privata frågor som intervjuarens identitet får särskild 

betydelse (ibid.). Mitt ämnesval har dock, enligt mig, inte varit av så känslig art att det har 

riskerat att hämmat intervjupersonerna.  

Reliabilitet handlar traditionellt sett om att en mätning är pålitlig och att den är korrekt gjord. 

Slumpen ska inte ha fått spela någon roll i det slutliga resultatet. Ofta menar man med 

reliabilitet att forskaren ska kunna utföra en mätning vid en viss tidpunkt och resultaten ska 

vara desamma vid en förnyad mätning. Detta i sig förutsätter att förhållandena som man 

undersöker är statiska. Så är ofta inte fallet vid kvalitativa undersökningar. Detta innebär dock 

inte att kvalitativa ej kan vara pålitliga eller korrekt utförda, utgångspunkterna är bara olika. 

Inom kvalitativa metoder handlar det snarare om att det ska vara möjligt att granska 

forskningsprocessen (ibid.). Att jag i mitt arbete tydligt redogör för metoder, analys och 

procedurer så detaljerat som möjligt så att läsaren kan se och själv bedöma att 

undersökningens kvalitativa data har producerats fram i överensstämmelse med god praxis. 

Ett av kvalitativa intervjuers största problem är, enligt Trost (1993), trovärdigheten. Forskaren 

måste kunna visa att hans/hennes data varit insamlade på ett sådant sätt att de är seriösa och 

relevanta för den aktuella problemställningen. Jag har även försökt höja trovärdigheten genom 

att ställa följdfrågor under intervjuerna för att på så vis höja måttet av kongruens.
6
 För att få 

ett visst mått av precision så har jag, som jag tidigare nämnt, även använt mig av 

ljudupptagning under intervjuerna. Intervjuerna har därefter att transkriberas
7
 ordagrant 

(ibid.). Som jag tidigare nämnt innebär ljudupptagning att det är enkelt för andra forskare att 

kontrollera empirin. Detta är ytterligare en aspekt som kan höja trovärdighet och skapar 

möjlighet att granska empirin i min undersökning. Mitt mål har varit att möjliggöra en sorts 

transparens och insyn i mitt arbete och processen av det. 

                                                 
6
 Handlar om att ställa olika frågor kring samma ämne för att ta reda på olika nyanser. 

7
 Överföra från tal till skrift. 
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4. Teori  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den teori samt de teoretiska begrepp som jag valt 

att använda då jag ska se på mitt empiriska material. Jag tar först upp lite kort om mitt val av 

teoretiskutgångspunkt. Därefter kommer jag att först kort återge lite kring rollteori ganska 

generellt för att ge läsaren en bakgrund till de teoretiska begrepp jag sedan beskriver och som 

jag ämnar använda mig av senare i arbetet. 

4.1 Val av teori 

En aspekt som kan tyckas självklar är att genom att välja en teoretisk utgångspunkt vid 

granskningen av mitt empiriska material har jag, per definition, valt bort andra möjliga 

teoretiska utgångspunkter. Jag anser dock att detta är av vikt att påpeka eftersom mitt val av 

teoretisk utgångspunkt inte är den enda möjliga. Det kunde även möjligtvis ha varit fruktbart 

att använda sig av t.ex. organisationsteori i detta arbete. Organisationsteorin kännetecknas 

bl.a. av att vara ett mycket rikt, varierat och växande område samt att detta beror på den stora 

komplexiteten som teorin utgör (Alvesson & Sveningsson, 2007). Inom denna teori 

kategoriseras ofta chefernas arbete i olika roller
8
 men eftersom min avsikt med arbetet har 

varit att undersöka hur just mina tillfrågade mellanchefer själva uppfattar sin yrkesroll handlar 

detta mer om förväntningar och tolkningar av dessa vilket gör att jag anser att användandet av 

rollteori (samt vissa teoretiska begrepp inom rollteorin) har varit mer befogat.    

4.2 Rollteori  

Rollteorin handlar om människors samspel med andra och hur deras förväntningar och 

tolkningar driver dem att reagera på ett specifikt sätt. Rollteorin har anknytning till den 

strukturfunktionalistiska teorin inom sociologin som menar på att människor besitter 

positioner i olika sociala strukturer. Varje position är förenad med en roll och varje roll utgör i 

sin tur en uppsättning förväntningar eller beteenden (dessa hör alltså ihop med olika 

positioner i olika sociala strukturer). Roller bör alltid ses i sammanhang med relationer då det 

                                                 
8
 För en djupare beskrivning se t.ex. Alvesson & Sveningsson, (2007) 
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enbart är utifrån relationer som man kan definiera roller. Det är genom interaktionen med 

andra människor som roller skapas och omdefinieras. Genom att omgivningen reagerar på oss 

utifrån deras uppfattning av våra roller så påverkas vår egen bild av oss själva och våra roller. 

Roller kan ha sitt ursprung både från våra egna och andras förväntningar, de kan vara 

tillskrivna och de kan vara förvärvade. De tillskrivna rollerna existerar på basis av en eller 

annan omständighet
9
  medan de förvärvade rollerna blir till utifrån någonting som vi gjort

10
 

(Payne, 2002).   

 

Kritik som kan riktas mot teorin är att det strukturfunktionalistiska synsättet inom rollteorin 

kan medföra att man utgår från (till och med tar gör givet) att roller finns samt är en 

nödvändig del av samhällets grundläggande mönster. Detta innebär att man kan låta bli att 

fråga sig om dessa mönster överhuvudtaget är bra (eller hur de kan förändras till det bättre om 

så skulle behövas). Ytterligare en aspekt som kan ses som kritik mot rollteorin är att den 

enbart riktar ljuset mot rollkonflikter och inte tillhandahåller några tekniker för hur man skulle 

kunna hantera de emotionella och personliga reaktioner som rollkonflikter kan producera 

(Payne, 2002). Trots ovanstående kritik och argument anser jag dock att mitt syfte med detta 

arbete på ett bra sätt kan uppnås med hjälp av rollteoretiska begrepp eftersom rollteorin bidrar 

till en förklaring av hur sociala mönster påverkar enskilda individer. Eftersom jag sökt att 

undersöka hur mellancheferna själva uppfattar sin yrkesroll har jag ansett att dessa verktyg 

utgör bra utgångspunkt för att förstå och förklara detta. En annan aspekt som talar för 

användandet av rollteorin är att den kan bidra till en större klarhet om vad som pågår utan att 

den lägger skulden på någon (ibid.). 

4.3 Teoretiska begrepp 

Nedan följer de teoretiska begrepp som kommer att användas i analysen. 

                                                 
9
 T.ex. vilket kön man tillhör eller vilken etnicitet man har. 

10
 T.ex. gör man sig förtjänt av socionomrollen genom att fullfölja utbildningen.  
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4.3.1 Rollförväntningar 

Alla medlemmar i en persons rolluppsättning är beroende av den personens prestationer på 

något sätt. De belönas av det, bedöms utifrån det eller är efterfrågade att utföra sina egna 

uppgifter utifrån det. Eftersom de är beroende av personens prestationer så utvecklar de tro, 

övertygelser och ståndpunkter om vad personen ska och inte ska göra baserat på dennes roll. 

Sådana föreskrifter och påbud som innehas av medlemmarna inom en rolluppsättning är 

angivna rollförväntningar. Summan av rollförväntningarna definierar en roll, de beteenden 

som förväntas av personen som innehar rollen. Rollförväntningarna riktar oftast in sig på 

specifika handlingar med fokus på vad personen bör göra samt bör undvika. Men 

rollförväntningar kan också syfta till personliga kännetecken och stil. Så som idéer om vad 

personen bör vara, hur den bör tänka eller vad den bör tro på. Rollförväntningar behöver med 

andra ord inte begränsa sig till jobbeskrivningen (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek & Rosenthal, 

1964). Den processen det innebär att ta en roll är lättast när rollen enbart innebär en uppgift, 

är situerad inom ett subsystem inom organisationen samt att relaterar till en rolluppsättning 

vars medlemmar är inom samma organisatoriska subsystem. Detta kompliceras dock när 

rollen t.ex. får utökade uppgifter, är involverad i flera subsystem och när andra 

organisatoriska roller adderas till den roll man redan har. Att rollen kompliceras genom att 

den få fler sysslor är i sig inte så svårt att förstå. Roller blir också mer komplicerade när de 

begär att rollinnehavaren samtidigt ska vara involverad i minst två subsystem (om inte fler) 

inom organisationen. Detta eftersom varje subsystem ofta har sina egna prioriteringar och i 

viss utsträckning sin egen subkultur (Katz & Kahn, 1978). Att inneslutas i flera olika sysslor 

och flera subsystem ökar enligt Katz och Kahn ju högre upp i hierarkin man går inom de 

flesta större organisationerna.      

4.3.2 Rollkonflikt 

Katz och Kahns (1978) definition på rollkonflikt är när förekomsten av två eller fler 

rollförväntningar sker samtidigt men om man tillmötesgå den ena förväntningen försvåras ens 

möjligheter att tillmötesgå den/de andra. Sådana konflikter kan skiljas åt i graden av 

ömsesidigt inblandning, i värsta fall kan tillmötesgåendet av den ena rollförväntningen 
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utesluta tillmötesgåendet av den andra (Kahn et al, 1964). Man kan också skilja mellan 

konflikter genom att se på vikten/betydelsen av inblandning, antalet människor vars 

förväntningar är påverkade. Rollkonflikt är vanligtvis betraktat som en brist på 

överensstämmelse mellan minst två människors uppfattningar om vad rollen bör innebära 

eller göra. Men två (eller fler) förväntningar från en och samma person kan också vara 

oförenliga och komma i konflikt. Konflikt kring förväntningar kan även uppstå inom 

rolluppsättningen. Likaså kan det uppstå konflikt inom rollinnehavaren själv kring vad som 

förväntas av honom eller henne.(Katz & Kahn, 1978).   

 

Det kallas även för rollkonflikt när en roll inte är förenlig med en annan roll. När det handlar 

om olika roller, som en och samma person besitter, och som inte är förenliga med varandra 

kallas det för inter-rollkonflikt. Då det är olika individers uppfattning som skiljer sig åt om en 

och samma roll kallas det för intra-rollkonflikt. Det vill säga att rollinnehavaren möter flera 

olika förväntningar om vad som är det rätta rollbeteendet. När kraven på en roll bryter mot 

rollinnehavarens egna värderingar och etiska principer kan en slags rollkonflikt uppstå som 

kallas för person-rollkonflikt (Kahn et al. 1964). 

4.3.3 Rollosäkerhet  

Varje medlem inom en organisation behöver en viss grad av information kring 

rollförväntningarna som ställs på honom eller henne. Detta för att han eller hon ska kunna 

utföra sitt jobb på ett korrekt sätt. Till att börja med behöver man veta sina rättigheter, 

uppgifter samt förpliktelser. Därefter behöver man veta något om vilka handlingar som 

uppfyller förpliktelserna samt på vilket sätt dessa handlingar utförs på bästa sätt. Osäkerhet på 

vad rollen kräver av en kan antingen bero på bristande information eller bristfällig 

kommunikation kring vad som krävs (Kahn et al. 1964).  När vi är osäkra på vad en roll 

faktiskt kräver av oss uppstår något som kallas för rollosäkerhet. Men det kan också uppstå 

osäkerhet kring många andra aspekter i en roll tillexempel medlemskapet i rolluppsättningen, 

mål som ska uppnås genom rollen och förväntningar som finns på rollen. Konsekvenser av 

rollosäkerhet är enligt Katz och Kahn (1978) bland annat påfrestning, spänning och låg 

tillfredsställelse av jobbet. Rollosäkerhet riskerar att minskar prestationsförmåga i arbetet.  
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Utgångspunkten för forskningen kring rollosäkerhet var att ambiguitet, eller dubbeltydighet, 

skapar frustration hos människan (som eftersträvar klarhet och struktur i sin miljö) och, enligt 

Katz & Kahn (1978), styrker resultaten den utgångspunkten. Men de poängterar även att det 

inte innebär att maximal noggrannhet är maximalt eftersträvansvärt eller önskvärt inom en 

organisation. Enligt Katz och Kahn (1978) föredrar de flesta människor generell eller allmän 

ledning och övervakning. De föredrar självständighet i att lägga upp sitt arbete och att själva 

kunna välja arbetsmetoder. Detta talar emot det förenklade antagandet att dubbeltydighet 

alltid är av ondo. Ambiguiteten har snarare två sidor där den ena även kan ha en positiv effekt, 

eller som Katz och Kahn (1978) uttrycker det, ”some degree of ambiguity – ’acceptable range 

of role expectations’- facilitates the management of role conflict” (s.206). 

Sammanfattningsvis kan rollosäkerhet förklaras genom hur stor grad av önskvärd information 

kring en organisatorisk position som finns tillgänglig. Om den informationen är klar, tydlig 

och konsekvent kommer det medföra att rollinnehavaren upplever en känsla av säkerhet kring 

de krav som ställs på rollen och hans/hennes plats inom organisationen (Kahn et al. 1964). 

4.3.4 Rollkomplementaritet     

Begreppet rollkomplementaritet innebär att roller, beteende och förväntningar stämmer 

överens med varandra samt med omgivningens uppfattningar. En svårighet inom det sociala 

arbetet är att man, för att kunna vidmakthålla ett professionellt förhållningssätt, till en viss 

grad måste skilja på sina personliga attityder och beteendet som sin professionella roll kräver 

(Payne, 2002).  

5. Resultat och analys 

Under detta kapitel kommer mina resultat att redovisas och analyseras. Jag vill först förklara 

att jag valt att presentera empirin under två huvudsakliga delar; först presenterar jag min 

empiri och drar paralleller med tidigare forskning, därefter presenterar och analyserar jag min 

empiri utifrån de teoretiska begreppen jag redogjort för tidigare. Jag har valt detta upplägg för 

att jag anser att det blir mer lättöverskådligt, lättare att följa resonemangen samt att jag anser 

att om alla stycken (min empiri, tidigare forskning samt teoretiska begrepp) flätas samman 

kan man riskera att arbetet bli otydlig och luddig. Detta är möjligtvis inte det mest 
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konventionella upplägget och för att inte riskera att bli kontraproduktiv har jag därför valt att 

först klargöra hur det ser ut.     

5.1 Presentation av intervjupersoner  

Innan jag redogör för min empiri genom en analys vill jag göra en mycket kort presentation 

av mina intervjupersoner. Detta för att underlätta för läsaren så det förhoppningsvis blir lättare 

att följa med under analysavsnittet. Jag har som jag tidigare nämnt utfört fem stycken 

intervjuer totalt. Med hänsyn till att jag lovat mina intervjupersoner anonymitet använder jag 

mig av fiktiva namn i arbetet. Med andra ord finns det ingen koppling mellan de namn som 

nämns i undersökningen och mina intervjupersoners riktiga namn. Samtliga intervjupersoner 

arbetar på mellanchefsnivå inom Socialtjänsten. 

Rebecka – arbetar som enhetschef och har gjort det de senaste 9 åren. 

Erik – även han har arbetat som enhetschef de senaste 9 åren 

Gunilla – är enhetschef. Har ca 15 års erfarenhet av yrket enhetschef. 

David – har 14 års erfarenhet av arbetet som enhetschef. 

Philip – arbetar som biträdande enhetschef och har gjort det de senaste 3 åren  

5.2 Presentation av empiri med utgångspunkt i tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera min empiri och dra paralleller till den tidigare 

forskning som jag har redogjort för. Empirin kommer att redogöras för under olika 

rubriksättningar. Detta för att läsaren lättare ska kunna följa med i resonemangen samt 

urskilja vad mina intervjupersoner har svarat. Jag kommer bland annat att använda mig av 

representativa citat vid redovisningen av min empiri. 

5.2.1 Möjliggörande faktorer för att uppfylla rollen 

Som jag tidigare nämnt under kapitlet tidigare forskning fann Mantere (2008) bland annat att 

möjliggörande faktorer till att leva upp till rollförväntningarna vid t.ex. implementering av 
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beslut tagna högre upp i verksamheten var att de högre cheferna hade kommit med en klar 

beskrivning kring beslutet samt de tankar och åsikter som ledde fram till beslutet. Att det 

fanns en öppen kommunikation kring både framgång och bakslag i förändrings försöken samt 

att de högre cheferna bekräftade värdet av det dagliga arbetet vid implementering var 

ytterligare faktorer som underlättade för mellancheferna att uppfylla kraven samt 

rollförväntningarna. 

Min empiri visar på att förekomsten av ledningsgrupper tycks skapa en god möjlighet till att 

implementeringen av tagna beslut flyter på lättare. Dels för att mina intervjupersoner själva 

har varit med och diskuterat besluten och därmed även kunnat påverka dem i viss mån och på 

så vis själva känner att de kan backa upp och stå för besluten. Som Eriks givit exempel på när 

han säger att de förväntningar som han upplever som svårast att leva upp till är dem där han 

inte varit delaktig och givits möjligheten att förstå, detta sänker enligt honom själv hans 

motivation. Eller som Philip uttrycker det: ”Jag har inte varit chef så himla länge men än så 

länge har jag inte råkat ut för den här situationen att jag inte håller med ledningsgruppen om 

något och sedan måste ta med mig det ut till personalen. Utan vi resonerar kring saker tills vi 

är överens, vi hittar vägar och så”. På så vis överensstämmer detta med Manteres resultat att 

om mellanchefen är väl införstådd i besluten och varför de tagits underlättar det 

implementeringen. David upplever även i sin verksamhet att om besluten tagits från de högre 

cheferna är det alltid svårare att implementera än om det finns en uttryckt önskan nerifrån. 

Han menar på att det kan finnas en tröghet i de påbud som kommer ovanför hans egen nivå. 

”Det kanske till och med är lite enklare om det kommer från mig. Då kan det vara mer 

förankrat så att säga för jag lägger örat mot rälsen och lyssnar av läget på ett annat sätt” säger 

David. Att det skulle underlätta att ha mellanchefspositionen vid implementering är någonting 

som även Gunilla belyser genom att säga att hon faktiskt har större mandat hos 

personalgruppen än vad t.ex. verksamhetschefen har eftersom hon känner personalgruppen 

bättre. 

Manteres forskning visade också på att det hjälpte om mellancheferna upplever att deras 

chefer uppmuntrade nya idéer när de försökte leva upp till rollförväntningarna. Philip menar 
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på att det är bland annat det han uppskattar med sin mellanchefsposition, att han får vara med 

och påverka saker och ting i ledningsgruppen. Att tack vare det helikopterperspektivet man 

får över verksamheten genom sin yrkesroll kan se vad som skulle kunna förändras och 

effektiviseras. Eftersom Philip framställer detta som något positivt förstår jag det som att de 

tankar och idéer om effektivisering osv. som han lägger fram i alla fall tas emot och övervägs 

av hans chefer.    

Rollförväntningar som kommer från mellanchefens underordnade handlar, enligt Mantere 

(2008) om att framställa information eller strida och kämpa för olika alternativ. Då var 

möjliggörande faktorer bland annat att de högre cheferna svarade på feedback och pratade om 

både framgång och misslyckanden i gamla åtaganden. David uttrycker sig om 

förväntningarna,  

”Det finns ju förväntningar på att man ska ta ställning för saker och ting, 

fatta beslut när det krävs. Att man sätter ner foten och kan skydda sin 

personal i utsatta lägen, att man frontar när det drar ihop sig på olika sätt. 

Och att man även företräder dem uppåt men det finns även förväntningar 

ovanifrån att man för ner de krav, budskap och beslut som fattas ovanför 

min nivå och att man implementerar dem. Och att man informerar och att 

man håller sig informerad.”  

Davids uttryck om att man ska informera samt hålla sig informerad anser jag tyder på hur 

Manteres möjliggörande faktor, öppen kommunikation, uppfylls.  

Ytterligare en möjliggörande faktor var att de högsta cheferna bjöd in och förväntade sig att 

mellanchefer skulle medverka i planeringen och enligt min empiri så uppfylls även det 

kriteriet genom den plattform som ledningsgrupperna utgör eftersom alla mina 

intervjupersoner ingår i en ledningsgrupp. Jag låter Rebecka exemplifiera mitt påstående; ”Jag 

har väldigt mycket inflytande och jag trivs med att ha så mycket inflytande över mitt arbete 

och att kunna föra in idéer om utveckling av verksamheten och jobba med att förankra det hos 

medarbetarna och få till stånd förändringar på det sättet, det trivs jag jätte bra med.” Eller som 

David uttrycker det ”att få vara lite spindeln i nätet” att han upplever att han kan vara med och 

verkligen påverka och styra saker. Även Erik understryker vikten av en ledningsgrupp. Han 

anser att den ledningsgrupp han medverkar i är mycket bra och att det fungerar som ett forum 
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för enhetscheferna. Det fungerar även som en motkraft anser Erik mot den klämdhet som kan 

finnas mellan överordnades direktiv och vardagens verklighet, att de tack vare 

ledningsgruppen inte blir ensamma i sin position. 

5.2.2 Mellanchefens roll vid implementering 

Under kapitlet tidigare forskning nämnde jag även att Balogun (2003) forskning kommit fram 

till att mellanchefer har en komplex och krävande uppgift vid implementeringen av 

förändringar som innefattar fyra olika roller. De förväntas att samtidigt ta sig an en personlig 

förändring, hjälpa medarbetarna genom förändringen, implementera förändringen i sin enhet 

samt att det dagliga arbetet rullar på som vanligt. Den här undersökningen hävdade att 

mellanchefers huvuduppgift vid förändringsarbete är att göra en tolkning av vad förändringen 

innebär för dem personligen, ett slags meningsskapande. Den tolkningen förmedlas sedan till 

alla andra. De tolkningar kring vad förändringarna kommer att innebära som mellancheferna 

kommer fram till påverkar inte bara hur de själva genomgår förändringarna utan också vilka 

förändringar de uppmuntrar sina medarbetare att genomgå. Det påverkar även på vilket sätt de 

arbetar med att få det dagliga arbetet att gå runt samt vilka förändringar som de implementerar 

i sina enheter samt hur det gör detta. Balogun (2003) understryker även vikten av att inse att 

mellancheferna har en tung arbetsbörda när verksamheten undergår förändringsarbete och att 

de kämpar för att orka samt att det kan vara svårt att avgöra hur man ska prioritera. David 

uttrycker sig lite i frågan om organisationsförändringar och enligt honom så, så fort 

verksamheten ska genomgå en organisationsförändring och om dessa inte är så 

genomarbetade eller förankrade blir hans arbete genast mycket tyngre. Philip säger att när 

något beslut diskuteras inom ledningsgruppen anser han att man som mellanchef först måste 

fråga sig om det känns ok för en själv. Nästa fråga att sälla sig är hur man själva tänker i 

fråga. Med andra ord anser Philip att från mellancheferna behöver förekomma en 

tankeprocess på personlignivå kring beslut, de ska bearbetas och tolkas. Detta anser jag ligga i 

samma linje med vad Baloguns forskning visade på. När jag vid intervjun frågade Rebecka 

kring vilka svårigheter hon upplevde med yrkesrollen påtalade hon svårigheten att gallra i den 

information som hon får från sina chefer. Att avgöra vilken information som ska prioriteras 
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och förmedlas vidare till hennes medarbetare upplevde hon inte vara så lätt alltid. Rebecka 

uttrycker det själv så här; 

”Man får ju väldigt mycket information, vi ingår i en ledningsgrupp där det 

är ett antal enhetschefer och så har vi vår verksamhetschef som leder oss. 

Det är väldigt mycket information från verksamhetschefen som man ska 

vidarebefordra neråt, det tycker jag är ett dilemma idag, i denna 

informationstäta värld att ha den här mellanfunktionen som ska liksom sålla 

i informationen och avgöra vilken information som är intressant för 

medarbetarna, vilken information måste de få och vilken information kan 

jag välja bort. Alltså det är inte alltid helt lätt”.  

Eriks sätt att se på all den information från t.ex. olika expertinstanser som matar ut 

policydokument är helt enkelt att gallra i dessa och finna good enough – nivåer. Skulle det 

sedan vara så att den nivå han håller är för låg så menar Erik på att då är det någon som säger 

till och så är det bara att lyfta nivån lite igen.  Rebecka säger att när det kommer påbud om att 

göra visa saker får hon tänka efter och ställa sig frågorna ”hur viktigt är det här?” och ”hur 

ska man prioritera?” sen menar hon på att det blir lite olika hur man hanterar det. Vidare säger 

Rebecka att Ibland så är det bara att gilla läget då underkastar man sig det som är uppifrån och 

ibland så kan man mer vara lite kritisk och ifrågasätta. Detta är enligt mig tecken på hur 

mellanchefen ibland måste tolka och skapa mening i beslut.  

5.2.3 Ledarstilar 

Wolmesjös (2005) avhandling resulterade bland annat i att ur de tre fältstudierna som 

Wolmesjö utförde kommer hon fram till tre efterfrågade ledarstilar. Jag tänker här kort 

summera vad dessa karaktäriseras av. I den första organisationen beskrevs ledarskapet som 

”ledarskap genom andra” där det efterfrågades att chefen skulle ha en överblick över 

organisationen samt kunna balansera mellan olika grupper. Wolmesjö valde att benämna 

denna typ av ledarstil för ”lindansören”. Ledarskapet som efterfrågades inom den andra 

organisationen beskrevs som ”ledarskap på distans” då chefen ofta var placerad långt från 

arbetsgruppen och där större delen av kommunikationen gick via telefon, korta besök eller 

inplanerade möten. Wolmesjö döpte detta förändrade ledarskap till ”jongleraren”. I den sista 

organisationen som studerades efterfrågades ett centraliserat ledarskap för att på så vis bland 
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annat även klargöra ledarskapet samt chefernas ansvarsområde. Ledarskapet inom denna 

organisationsform beskrevs som ”nära ledarskap”, där ledarskapets fokus låg på 

kommunikation och relationsskapande. Cheferna inom denna organisationsform är enligt 

Wolmesjö närmare sina anställda vilket i sin tur ger dem en möjlighet att kontrollera och ha 

insyn i vad som händer på ett annat sätt. Här kan cheferna direkt diskutera frågor som har att 

göra med behandling osv. Denna förändrade ledarskapsroll kallar Wolmesjö för ”akrobaten”, 

då det inom denna organisation efterfrågas en chef som är stark, nära medarbetarna och som 

kan lyfta gruppen när det behövs. 

 

All min empiri tyder på att mina intervjupersoner utövar ett ledarskap i likhet med den 

ledarstil som Wolmesjö (2005) kallar akrobaten. Philip understryker ofta under intervjuns 

gång vikten av kommunikation samt tillgänglighet i hans arbete gentemot medarbetarna. Att 

tillgängligheten är någonting som hans medarbetare förväntar och efterfrågar av honom. 

Något som även Erik nämner; ”att hjälpa till i vardagen det är min främsta uppgift, att liksom 

stötta medarbetarna i deras arbete”. Gunilla berättar om hur hon aktivt arbetat med att hennes 

medarbetare ska känna att hon alltid är tillgänglig, den atmosfär hon eftersträvar är någonting 

som kallar för ”mycket öppna dörrar”. Vilket även konkret tog sig uttryck under intervjuns 

gång då vi precis höll på att prata om vilka förväntningar som finns från 

personalgruppen/medarbetarna och det knackade på dörren. Det var en kollega som behövde 

utbyta lite information. Gunilla gav de svar hon hade och vi återgick sedan till intervjun, 

varpå vi båda skrattar och Gunilla säger ”Sånt här! Även om jag stänger dörren och säger att 

det ska vara akut om man behöver mig nu, så jobbar jag mycket med att vara tillgänglig.” 

Rebecka pratar om att man som enhetschef behöver vara modig, att man kan stå på sig. Eller 

som Philip uttrycker det, att man inte ska vara konflikträdd utan ta tag i saker och ting på en 

gång. Dessa egenskaper som mina intervjupersoner beskriver är, enligt mig, förenliga med 

Wolmesjös beskrivning av akrobatledarstilen som efterfrågar en chef som är stark, nära 

medarbetarna och som kan lyfta gruppen när det behövs. 
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5.3 Presentation av empiri och analys utifrån teoretiska begrepp  

I detta avsnitt presenteras och analyseras min empiri med utgångspunkt ur mina teoretiska 

begrepp, rollförväntningar, rollkonflikt, rollosäkerhet och rollkomplementaritet. 

5.3.1 Rollförväntningar 

Rollförväntningarna riktar oftast in sig på specifika handlingar med fokus på vad personen bör 

göra samt bör undvika. Rolltagandet kompliceras när rollen t.ex. får utökade uppgifter, är 

involverad i flera subsystem och när andra organisatoriska roller adderas till den roll man 

redan har. Att roller blir också mer komplicerade när den begär att rollinnehavaren samtidigt 

ska vara involverad i minst två subsystem (om inte fler) inom organisationen beror på att varje 

subsystem ofta har sina egna prioriteringar och i viss utsträckning sin egen subkultur (Katz & 

Kahn, 1978). Att inneslutas i flera olika sysslor och flera subsystem ökar enligt Katz och 

Kahn ju högre upp i hierarkin man går inom de flesta större organisationerna. Med andra ord 

kan detta vara aktuellt för mina intervjupersoner. Erik uttrycker det så här; ”men det är klart 

så fort man är en organisation där man har en hierarki då får man ju uppgifter uppifrån som 

man liksom vill leva upp till”. Detta uttalande skulle kunna vara ett tecken på att det finns en 

önskan att alltid leva upp till det som förväntas av en. Erik säger också att andra 

rollförväntningar som han upplever ställs på honom är att han som enhetschef ska kunna och 

ta ansvar för, ekonomi, personal och verksamheten. Oftast är det, enligt Erik, ifrån 

verksamheten man rekryteras när man kommer som enhetschef. Man går då upp en nivå och 

har då personal- och ekonomiansvaret. Detta är något som Erik upplever som svårt då allt ska 

vara på en hög nivå oavsett som det handlar om någonting som han har mycket erfarenhet i 

eller inte. Även Rebecka anser att det finns många förväntningar på hennes yrkesroll uppifrån 

och att de innebär att hon ska klara av många olika saker. ”Kvalitén på det jag gör så sällan 

blir inte så bra, men jag har liksom ansvaret för det. Så det kan jag uppleva är det svåra, som 

enhetschef, att liksom ha många bollar i luften på många ganska kvalificerade områden” säger 

Erik. Förväntningarna som riktas på rollen från chefernas sida upplever Erik att det ligger på 

utvecklingsarbetet, att implementera förändringar och beslut som kommer uppifrån men även 

de förändringar som de själva initierar upplever Erik att det finns krav från de högre cheferna, 
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att de får ok men då måste de se till att det verkligen blir så. Vidare säger dock Erik att han 

upplever förväntningar som sporrande, speciellt utvecklingsförväntningar. Detta beror, enligt 

honom själv, på att han vill vara bra, han vill att hans verksamhet ska vara bra, han vill till och 

med att hans verksamhet ska vara bäst och därför tänds en liten tävlingsinriktad gnista inom 

honom. David tar i likhet med Erik upp att han i egenskap av enhetschef har verksamhets-, 

budget- och personalansvar och att det därför finns förväntningar på honom inom dessa 

områden. Han tar dock även upp arbetsmiljöansvaret som ytterligare ett område. Efter att ha 

nämnt dessa områden säger han själv att: ”Det är lite så jag ser det, man har liksom de fyra 

delarna och sedan har man då att få det till att fungera både uppåt och neråt. Det är ju den 

positionen man har. Det finns ju så att säga förväntningar ovanifrån och underifrån och det 

finns också krav ovanifrån och underifrån”. När det gäller de egna förväntningarna på rollen 

som enhetschef berättar David att topparna och dalarna är både högre och djupare än vad han 

hade föreställt sig. Ytterligare förväntningar som David upplever ställs på hans roll är att han 

är tydlig och lyhörd både mot sin personal men även mot klienterna samt att det förväntas av 

honom att han tar tag i saker och ting och fattar beslut. Gunilla tar upp att det av henne 

förväntas att hon stiger fram i pressade situationer, som hon själv uttrycker det ”är det någon 

som ska hängas så är det jag och ingen annan”. Rollförväntningarna på Gunilla som riktas 

från personalen är att hon ska lyssna, kunna åtgärda saker på personalnivå, vara en 

samtalspartner när det är jobbigt av olika anledningar och på så vis tillsammans finna 

lösningarna. Det förväntas även av henne att hon finns med i de mest komplexa ärendena som 

en direkt arbetsledare. På frågan om hon upplever några förväntningar från sina kollegor, dvs. 

andra enhetschefer, blir svaret att det är så självklart för henne och att hon inte ser det som 

förväntningar eller krav utan man finns där för varandra och backar upp varandra. ”det är 

liksom ingenting jag tänker på utan det är en självklarhet, alltså det här är vårt jobb 

tillsammans oberoende på om man är socialsekreterare, biträdande enhetschef, 

verksamhetschef så är det något som behövs göras för att det något ska funka så får vi hjälpas 

åt.” Även Rebecka belyser att förväntningarna om samarbete från kollegorna finns där men att 

det känns mer som ett stöd ”att man gör saker tillsammans med andra enhetschefer, då känner 
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man sig mindre ensam för att man har någon kollega på samma nivå”. Dessa uttalanden tyder 

på att rollförväntningarna upplevs som befogade av intervjupersonerna. 

Gunilla tar även upp en, enligt mig, oerhört intressant aspekt av rollförväntningar. Hon säger 

att i väldigt många sammanhang så problematiserar man mellanchefsrollen, att i den fackpress 

och den forskning hon tagit del av så framställs mellanchefsrollens som någonting negativt, 

att det är ett svårt och tungt yrke. Hon upplever det som att folk nästan beklagar sig när de får 

höra att hon är mellanchef. Hon efterfrågar den andra sidan och undrar varför forskningen inte 

frågar vad som kan vara bra med rollen, hur man kan skapa rollen så att den bär och är rolig. 

Att man bör fråga sig vad har man för möjligheter inom mellanchefsrollen samt hur kan man 

framhäva dem. Dessa rollförväntningar är kanske av en lite annan sort men jag anser ändå att 

de är av stor vikt och skulle vilja kalla dem för omvärldens förväntningar. De gör nämligen 

någonting med rollen när man näst intill konstant pratar om den och framställer den som 

någonting negativt. Även Philip nämner denna aspekt om hur han själv inte upplever 

mellanchefsrollen som ett problem men att den porträtteras så i media.  

Enligt Katz och Kahn (1978) komplicerades rolltagandet när rollen t.ex. fick utökade 

uppgifter, involverades i flera subsystem och när andra organisatoriska roller adderades till 

den roll man redan hade.  Min empiri tyder dock på att för de mellanchefer jag har stött på har 

detta inte inneburit större hinder. Philip säger t.ex. att han anser att det inom hans verksamhet 

är tydligt vem som gör vad och på så vis vet hans medarbetare vad de kan förvänta sig av 

honom. De krav och förväntningar som mina intervjupersoner berättat om ansåg de även vara 

rättfärdigade och nästan aldrig orimliga. Så länge kommunikationen är rak och öppen skapade 

det inga större problem för mina intervjupersoner att samtidigt vara involverad i minst två 

subsystem (om inte fler) inom organisationen som ofta har sina egna prioriteringar och 

förväntningar på enhetschefsrollen. 

5.3.2 Rollkonflikt 

Som jag tidigare nämnt använder jag mig av Katz och Kahns (1978) definition på rollkonflikt 

som ett av mina analytiska verktyg. Denna definition går ut på att förekomsten av två eller fler 

rollförväntningar sker samtidigt men om man tillmötesgå den ena försvåras ens möjligheter 
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att tillmötesgå den/de andra. Rollkonflikt är vanligtvis betraktat som en brist på 

överensstämmelse mellan minst två människors uppfattningar om vad rollen bör innebära 

eller göra. Men det kan också uppstå konflikt inom rollinnehavaren själv kring vad som 

förväntas av honom eller henne.(Katz & Kahn, 1978).   

Rebecka berättade om en samarbetspartner som hade ett annat synsätt samt en annan kultur än 

den verksamhet som hon arbetar i och att detta inte var så lätt alla gånger. Som jag ser det 

skedde en rollkonflikt, eftersom rollförväntningar på henne från sin egen verksamhet inte var 

förenliga med samarbetspartnerns förväntningar.  

Rebecka har, enligt mig, upplevt ytterligare en rollkonflikt. Det var enlig henne en ganska 

banal sak men det hade beslutats i hennes enhet att de enbart skulle köpa rättvisemärkt och 

kravmärkt kaffe. Detta kostar dock mer än vanligt kaffe och pågrund av att det nu finns 

sparkrav inom organisationen och Rebecka känner att budgeten inte räcker till så gjorde hon 

ett val att gå emot beslutet och köpa vanligt kaffe. Hon säger själv att förväntningarna är 

motstridiga, å ena sidan finns förväntningen om att enbart köpa kravmärkt och å andra sidan 

finns förväntningen på enhetscheferna att de ska spara in på onödiga kostnader. Detta kan ses 

som ett ypperligt exempel på hur förekomsten av två helt olika rollförväntningar sker 

samtidigt men att tillmötesgåendet av den ena omöjliggör möjligheten att tillmötesgå den 

andra. 

 

Det kallas även för rollkonflikt när en roll inte är förenlig med en annan roll. Philip har 

upplevt en sådan rollkonflikt. Detta eftersom han innan var handläggare i det team som han 

nu är chef för. Kollegierollen är inte den samma som arbetsledarrollen. Denna rollkonflikt är 

dock ingenting som Philip själv pratar om som problematisk utan han nämner det bara som 

”en kulle att komma över”. När det handlar om olika roller, som en och samma person 

besitter, och som inte är förenliga med varandra kallas det för inter-rollkonflikt (Kahn et al. 

1964). Philip tog upp en intressant aspekt utav denna typ av rollkonflikt anser jag. Han 

pratade om att han ansåg att man som mellanchef, när det uppstår oenigheter mellan personal 

och högre chefer i en fråga, å ena sidan inte kan sitta och hålla med sin personal och sedan gå 

in på ett chefsmöte och hålla med dem också. Ett beteende som man skulle kunna kalla vända 
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kappan efter vinden och genom ett sådant beteende skapar man enbart problem för sig enligt 

Philip. Den typ av inter-rollkonflikt som Philip illustrerade vore snarare skapad av 

rollinnehavaren själv genom sitt agerande. 

 

När rollinnehavaren möter flera olika förväntningar om vad som är det rätta rollbeteendet 

kallas det för intra-rollkonflikt. När kraven på en roll bryter mot rollinnehavarens egna 

värderingar och etiska principer kan en slags rollkonflikt uppstå som kallas för person-

rollkonflikt (Kahn et al. 1964). Trots att Philip enligt honom själv inte behövt implementera 

beslut som han känt att han inte står för själv säger han dock att om det kommer beslut 

uppifrån som ej är diskuterbara utan enbart ska implementeras direkt ”och att man känner att 

det här vill inte jag göra, då kan jag förstå att det blir problem för då mår man nog inte så bra 

själv”.  Trots att detta exempel inte är erfarenhetsbaserad anser jag att det åskådliggör person-

rollkonflikten på ett bra sätt samt att den delen av empirin visar på en medvetenhet hos 

mellancheferna om vad som kan skapa konflikt.  Gunilla har enligt henne själv inte upplevt 

något specifik rollkonflikt utan hon pratar snarare kring vad som krävs för att undvika 

rollkonflikter. Enligt henne är det vikigt att först och främst vara tydlig mot sig själv över vad 

man ställer upp på och inte, sedan gäller det att även förmedla detta uppåt och neråt. Att redan 

från början i t.ex. omorganisationer förklara hur man själv tänker, vad man har för 

utgångspunkt inom det sociala arbetet anser hon vara en viktig faktor. Vidare menar Gunilla 

att det är klart att alla har förväntningar på varandra men att detta inte är någonting som hon 

uppfattar som konstigt eller som skapar konflikter. Men skulle det vara konstigt så anser hon 

att då bör man prata om det och uttryckligen säga ” det här kan inte jag göra, det är fler person 

och fel uppfattning om vad Socialtjänsten kan göra”. Med andra ord gav hon ytterligare 

exempel på hur man bör göra för att undvika rollkonflikter. Vid ett tillfälle anser jag dock att 

Gunilla faktiskt beskriver kriterierna för en rollkonflikt. På frågan om hon upplevde att det 

fanns krav och förväntningar som var svåra att leva upp till svarade hon att ” det finns ju alltid 

ett dilemma mellan att göra ett riktigt kvalitativt, bra socialt arbete och de resurser man har till 

förfogande”. Enligt mig kan detta tolkas som en rollkonflikt där hon å ena sidan har 

förväntningen att hon som enhetschef ska se till att verksamheten har en kvalitativ nivå och 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Beteende
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andra sidan måste hålla sig inom de ramar som resurserna utgör. Jag anser även att Gunilla 

pratar om risken samt hanterandet av en person-rollkonflikt när hon säger:  

 

”sen finns det ju en smärtgräns jämt och då får man liksom fråga sig själv 

om det är ok att vara mellanchef i den här verksamheten. Den smärtgränsen 

finns ju alltid och då får man göra ett personligt val i så fall, det hänger ihop 

med det etiska synsättet. Då får jag väl tacka för mig om jag kommer i den 

situationen. /…/ men det är den yttersta gränsen på något sätt och den är 

viktig att ha med sig så att man inte förlorar sig själv”. 

 

David tar även upp att det kan vara svårt, i förhållande till de resurser som finns, att tillgodose 

personal och klienters önskemål. Detta tyder enligt mig på en rollkonflikt där tillmötesgåendet 

av den ena förväntningen ytterligare igen omöjliggör tillmötesgåendet av den andra, att de två 

rollförväntningar David upplever helt enkelt är oförenliga.       

5.3.3 Rollosäkerhet 

Rollosäkerhet kan uppstå om en individ får bristfällig information kring vad som förväntas av 

honom eller henne på jobbet. Osäkerhet på vad rollen kräver av en kan antingen bero på 

bristande information eller bristfällig kommunikation kring vad som krävs (Kahn et al. 1964).  

Men det kan också uppstå osäkerhet kring t.ex. de mål som ska uppnås genom rollen och 

förväntningar som finns på rollen. Konsekvenser av rollosäkerhet är enligt Katz och Kahn 

(1978) bland annat påfrestning, spänning och låg tillfredsställelse av jobbet. Rollosäkerhet 

riskerar att minska prestationsförmågan i arbetet.  Sammanfattningsvis kan rollosäkerhet 

förklaras genom hur stor grad av önskvärd information kring en organisatorisk position som 

finns tillgänglig. Om den informationen är klar, tydlig och konsekvent kommer det medföra 

att rollinnehavaren upplever en känsla av säkerhet kring de krav som ställs på rollen och 

hans/hennes plats inom organisationen (Kahn et al. 1964). 

På frågan om jobbet skiljer sig från vad han från början hade föreställt sig att det skulle 

innebära får jag som svar av David att ”jag har hållit på med detta i 14 år så jag är rätt inkörd i 

rollen”. Detta uttalande kan först och främst ses som att David inte upplever någon större 

rollosäkerhet. Nästa steg blir att ju längre erfarenhet man har av rollen desto mindre 
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rollosäkerhet upplever man. Den hypotesen fallerar dock med Philip (som har relativt kort 

erfarenhet av arbetet) för han upplever inte heller någon rollosäkerhet utan menar snarare på 

att ”jag tror att vill man undvika svårigheter så tror jag att det är oerhört viktigt att vara tydlig 

och klar över ens egen roll och att man förmedlar den till personalen.” Han säger även att han 

anser att kraven på vad som ska göras även är rätt klara något som i sin tur även minskar 

risken för rollosäkerhet. Rebecka kan dock se tillbaka på när hon först började arbeta som 

enhetschef . Hon blev då chef i den grupp hon tidigare hade arbetat i. Hon uttrycker det själv 

som att ”Det var ju någonting som man fick förhålla sig till. Ja, det var ju inte helt lätt i 

början, faktiskt”. Jag menar på att då hennes roll förändrades så gjorde ju även 

förväntningarna på henne det och att i början fanns det en risk att hon inte riktigt hade koll på 

vad dessa förväntningar innebar i den nya enhetschefsrollen, detta i sin tur kunde skapa en 

viss rollosäkerhet.   

Sist men inte minst vill jag ta upp Philips syn på mellanchefsrollen. 

”På ett sätt så är det inte så krångligt att vara chef. Det är inte det om man 

bara kan prata med folk och vara tydlig. Jag tror att de chefer som får 

väldiga problem det är personer som är väldigt otydliga och inte ger raka 

svar. Det skapar bara ovisshet, frustration och ilska.” 

Detta var förvisso inte ett exempel över hur min intervjuperson upplever rollosäkerhet inom 

sin yrkesroll utan snarare ett exempel på hur han anser (samt går tillväga) för att undvika 

rollosäkerhet bland sin personal och enligt min åsikt ett förträffligt sådant.  

5.3.4 Rollkomplementaritet 

Som det tidigare nämnts innebär begreppet rollkomplementaritet att roller, beteende och 

förväntningar stämmer överens med varandra samt med omgivningens uppfattningar (Payne, 

2002). Enligt David så är en faktor som underlättar att leva upp till förväntningarna är helt 

enkelt graden av realism i dem, ”att de står på en stadig grund, att de är genomarbetade och 

genomtänkta även i de delarna som handlar om verkställigheten”. Philip i sin tur säger att han 

tror att så länge man är klar i sin roll och förmedlar den så eliminerar det eventuella 

missriktade förväntningar osv.  
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Allt mitt empiriska material visar på att alla mina intervjupersoner trivs mycket bra i sina 

mellanchefsroller. Enligt Erik finns glädjeämnena inom rollen på många olika plan. Dels så är 

bara faktumet att vara chef ett glädjeämne för Erik, ”jag har ju själv valt det, jag vill ju vara 

där”. Ytterligare aspekter på varför han valt det är för att han vill vara med och påverka, han 

vill utveckla och han vill ta ansvar för någonting. Gunilla säger t.ex. att hon känner sig så 

bekväm i sin roll att hon inte ens tänker på hur hon hanterar olika krav och förväntningar. 

Vidare säger hon att det visserligen är en klämroll men att hon själv har valt den och hon 

tycker att den är oerhört rolig. Hon vill inte komma för långt ifrån det dagliga arbetet och 

tappa kontakten med det samtidigt som hon tycker att det är spännande med personalgrupper 

och utvecklingsstrategier osv. något som även Rebecka påtalar. Likaså Philip poängterar den 

aspekten, ”det är väldigt intressant att vara arbetsledare kan jag säga dig. Jag trivs så väl i den 

dagliga verksamheten att så som det är nu skulle jag inte vilja vara högre chef, alltså 

verksamhetschef, för då kommer man ifrån verksamheten.”  

 

Gunilla fortsätter med att förklara att det visserligen finns många svårigheter med rollen, 

bland annat klämdheten, men att hon inte tänker på det i form av svårigheter utan snarare 

utmaningar. Även Philip tar upp att arbetet kan vara svårt ibland, ”Det är givetvis inte lätt alla 

gånger, men det är det ju precis som med alla andra jobb, ibland är man trött på det men i 

helheten så är det spännande”. Gunilla säger även att hon inte anser att hon far illa av 

mellanchefsrollen eller tycker att den är jobbig. Om det vore så hade hon helt enkelt inte valt 

att vara enhetschef. Hon menar snarare att så länge man kan vara ärlig mot sig själv och vet 

vad man gör och varför så är det inte så svårt att hantera det.  Grunden enligt Gunilla är 

ärligheten mot sig själv och hon menar att om man uppfyller den så faller mycket på plats av 

sig själv. Ytterligare en aspekt kring rollen som Gunilla tar upp är att hon anser att man som 

mellanchef måste vara självständig. Man bör varken bli medarbetarnas eller ledningens, 

politikernas förlängda arm utan man bör skapa sig en självständig roll, ”att inte ha sitt hjärta 

varken neråt eller uppåt utan på båda ställen”. Sist men inte minst vill jag påstå att Gunilla 

verkligen upplever rollkomplementaritet vilket jag baserar på hennes kommentar kring att hon 
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i flera år gått och tänkt att det måste varit något fel på henne eftersom hon har så roligt i sitt 

yrke och inte tycker att det är speciellt svårt.  

6. Avslutande diskussion  

Vi har nu kommit till slutet av min uppsats. Detta avslutande kapitel har för avsikt att ge en 

reflektion kring några detaljer som jag tycker är viktiga att belysa. Jag hade som mål med 

denna uppsats att undersöka hur mina intervjupersoner själva uppfattade sin yrkesroll samt de 

krav och förväntningar som ställs på dem. Det var även min intention att ta reda på hur de 

tillfrågade cheferna upplever sina möjligheter att leva upp till olika krav och förväntningar. 

Jag kan bara uttala mig om vad mitt begränsade material har visat på men jag har efter 

arbetets gång kommit fram till följande. 

All min empiri från mellancheferna tyder på att mellanchefsrollen är en mer tillfredsställande 

och positiv roll att ha än vad mycket av den tidigare forskningen jag kommit i kontakt med 

visar på och framhäver. Att det kan vara en komplicerad roll kan dock samtliga av mina 

intervjupersoner hålla med om men att detta, enligt mina intervjupersoner, dels beror på att 

rollinnehavaren själv inte först och främst är klar över vad rollen innebär för dem själva samt 

sedan förmedlat sin syn till medarbetarna. Samtidigt tyder min empiri på att även om 

mellancheferna kan hålla med om att det finns svårigheter inom yrket så som t.ex. 

svåruppnåeliga krav och förväntningar så tar de sig an dessa genom att snarare se det som 

utmaningar som sporrar. De går även snäppet längre och anser att svårigheterna och 

utmaningarna även är det som är roligt i jobbet.  Jag har med andra ord ur min empiri kunnat 

få en något annan bild av mellanchefsjobbet än vad media och forskning ofta ger. Detta var 

även någonting som några av mina intervjupersoner själv uttryckligen sa att de i viss grad 

även lider av, att mellanchefsrollen så ofta porträtteras som någonting negativt, jobbigt och 

tungt.  

Baloguns (2003) forskning menade på att mellanchefer har en väldigt komplex och krävande 

uppgift vid implementering av förändringsbeslut. Till viss mån stämde min empiri överens 

med detta men då den även visade att det var faktorer som ansvar, inflytande och 

påverkningsmöjligheter som mellancheferna sa sig uppskatta inom yrket vågar jag påstå att 
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(eftersom dessa faktorer är högst närvarande under ett förändringsarbete) sådant arbete även 

uppskattades av mina intervjupersoner. Om det uppskattades trots eller tack vare 

svårigheterna låter jag vara osagt, men flera av intervjupersonernas syn på svårigheter var att 

se det som en utmaning och sporrades utav detta. Ytterligare en aspekt i den frågan vore då 

enligt mig om det krävs en viss tävlingsinriktad person för mellanchefsyrken. Men vilka 

personlighetstyper som bäst matchar mellanchefsrollen är en helt annan undersökning i sig 

som jag överlåter till framtida forskning. Med andra ord finns det många spännande frågor att 

fördjupa ytterligare men det får ske i ett annat sammanhang än detta. 

För att summera har undersökningen visat att den bild av mellanchefsrollen som tidigare 

forskning visar inte stämmer överens med den bild som mina intervjupersoner uppger. Vad 

detta beror på var det inte undersökningens syfte att finna svar på och det har den heller inte 

gjort men jag önskar föra en mer spekulerande diskussion kring detta. Det skulle kunna vara 

så att faktumet att rollen porträtteras på ett så negativ inte bara påverkar synen på rollen och 

att den förväntas vara tung och jobbig. Enligt mig skulle det kunna vara så att anledningen till 

att mellanchefer som redan befinner sig i rollen så starkt önskar framhäva de positiva sidorna 

inte enbart beror på att de vill upplysa allmänheten om dem. Jag tror att det möjligtvis även 

fungerar som en slags försvarsmekanism. Att de aktivt väljer att lägga fokus på de positiva 

aspekterna för att rollen på så vis blir mer hanterbar. Sen om det är ett gemensamt 

personlighetsdrag för mellanchefer att ha ett positivt synsätt på vardagen ska jag låta vara 

osagt, men det kan enligt mig i alla fall inte skada!   
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Jeanette Östlund och jag är socionom. Jag studerar just nu till en magister i socialt 

arbete på Socialhögskolan vid Lunds Universitet.  

Jag ska nu skriva min D-uppsats vilken kommer handla om mellanchefers arbetssituation. Jag 

har länge varit intresserad av den balansgång som det innebär att vara mellanchef eftersom 

man både är chef och underställd. För att få tillgång till denna information så vill jag gärna 

intervjua personer som har egen erfarenhet inom detta område och jag har valt att rikta in mig 

på enhetschefer. Min tanke är att utföra både individuella intervjuer och gruppintervjuer (två 

gruppintervjuer med två till tre intervjupersoner i var grupp samt ca tre stycken individuella 

intervjuer).  

Ert deltagande är naturligtvis frivilligt. Ni har själva rätt att bestämma över er medverkan i 

undersökningen (om, hur länge samt på vilka villkor) och Ni kan avbryta er medverkan när Ni 

vill. Mina insamlade uppgifter kommer inte att användas till någonting annat än själva 

undersökningen. När undersökningen är färdig kommer den att publiceras vid Lunds 

Universitet och det medför även att den blir offentlig.  Materialet från intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt och intervjupersonerna kommer att vara anonyma i undersökningen.  

Under intervjun kommer jag att använda mig av ljudupptagning för att på så sätt inte gå miste 

om någon information.   

Vi kan tillsammans komma överens om plats för intervju och det kan vara bra att veta att jag 

beräknar att intervjun kommer ta cirka en timme.  

Jag är oerhört tacksamma om Ni tar er tid och vill ställa upp på en intervju. Som tack för Ert 

deltagande så kommer Ni att få en liten symbolisk present. 

Har Ni ytterligare frågor så är det bara att kontakta mig på; 

Mobil: 0761-14 10 03, eller jeanette.ostlund.425@student.lu.se 
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Vänliga hälsningar,  

 Jeanette Östlund 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Introduktion: 

1) Förklara kort kring syftet med studien samt då även varför personen blivit vald till 

intervju (förhoppningsvis en naturlig följd) samt tacka personen för att han/hon är 

villig att ställa upp. 

2) Försäkra ytterligare en gång att respondenten (samt hans/hennes svar) kommer att vara 

anonym genom hela studien. 

3) Nämna att respondenten kanske kommer uppfatta frågorna som långsökta, dumma 

eller svåra att svara på, men påpeka då att vissa frågor fungerar bra för en del men inte 

för andra. Men eftersom det inte finns något rätt eller fel svar så bör respondenten inte 

oroa sig för detta utan bara svara så gott han/hon kan. Jag är ju enbart intresserad av 

respondentens egna åsikter och erfarenheter. 

4) Respondenten ska känna sig helt fri att avbryta, be om förklaring/förtydligande eller 

ifråga sätta osv. 

5) Jag förklarar lite om mig själv (utbildning osv.) 

6) Nu är det dags för mig att be om lov att spela in intervjun på band samt förklara varför 

jag önskar göra det.  

 

Uppvärmning: 

1) Hur länge har personen arbetat som mellanchef/enhetschef? 

2) Har detta varit inom en och samma organisation alternativt kommun? 

 

Huvudfrågor: 

1) Hur skulle du beskriva arbetet som chef på mellannivå? 

- Fördelar? 

- Nackdelar? 

- Speciella utmaningar eller gratifikationer? 

 

2) Kan du berätta lite om dina erfarenheter av att vara chef på mellan nivå? 
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- Svårigheter du stött på? 

-  Situationer där det underlättat? 

-  Fördelar? (i jämförelse med vad?/ tidigare arbete?) 

- Vad är positivt/glädjeämnen? 

-  Nackdelar? 

-  Vad är negativt/svårigheter? 

- Speciella utmaningar eller belöningar? 

 

3) Berätta vad du konkret gör, en vanlig arbetsdag? 

- skiljer detta/dina erfarenheter från vad du föreställde dig att arbetet skulle innebära? 

Om ja: Hur då? Positivt? Negativt? 

 

 

4) Kan du beskriva olika typer av krav och förväntningar som du upplever från 

olika håll?  

- från dina överordnade 

- från dem du är chef för 

- klienter 

- kollegor 

- andra? 

 

- Händer det att du upplever krav eller förväntningar från olika håll som motstridiga?  

- Hur då? EXEMPLIFIERA 

 

 

5) Hur hanterar du krav och förväntningar från olika håll? 

- Vilka krav eller förväntningar är svåra att leva upp till? Lätta? 

- (Finns det några förväntningar du önskar att du först och främst kunde leva upp till 

bättre?) 

- Om intervjupersonen säger sig uppleva sina möjligheter att leva upp till vissa krav 

som goda: Vad är det som möjliggöra detta? EXEMPLIFIERA 

- Om inte: Vad önskar intervjupersonen skulle vara annorlunda i 

arbetssituationen/villkoren? EXEMPLIFIERA 

 

6) Hur upplever du dina möjligheter att leva upp till krav och förväntningar från 

olika håll? 

- Är kraven över huvudtaget motstridiga? EXEMPLIFIERA 
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- Om intervjupersonen säger sig uppleva sina möjligheter som goda:          Vad är 

det som möjliggör detta? EXEMPLIFIERA 

- Om inte:          Vad önskar intervjupersonen att det skulle finnas mer av? 

EXEMPLIFIERA 

 

 

7) Anser du att krav och förväntningar på dig i din yrkesroll påverkas av 

ekonomiska åtstramningar? 

- Har du själv erfarenhet av att arbeta under olika villkor och betingelser, t ex i 

ekonomiskt goda och kärva tider? 

- Kan du ge exempel på hur ekonomiska betingelser påverkar: 

-  ”kravstrukturen”? 

- dina möjligheter att leva upp till förväntningar från olika håll? 

- ditt sätt att hantera situationen (”balansgången” – använd det begreppet bara om ip 

själv gör det) 

 

8) Om du skulle sammanfatta med att beskriva krav och förväntningar som ställs 

och vad som krävs för att hantera dem: Hur skulle du beskriva den ideala 

personen för jobbet? 

 

 

9) Upplever du att det finns förväntningar på att en mellanchef ska vara eller bete 

sig på något speciellt sätt? 

- Om ja:         i så fall på vilket sätt? EXEMPLIFIERA 

- Om förväntningarna finns, från vilket håll kommer de? 

 

Varva ner: 

 

10) Finns det någonting som du tänkte på under intervjuns gång, men som jag inte 

frågat om, och du vill berätta? 

 

Avslutning: 

Intervjufrågorna är nu avklarade, jag tackar min intervjuperson ännu en gång för att han/hon 

valt att medverka. Kan vara smart att inte stänga av bandspelaren för snabbt eftersom det ofta 

kan komma fram information även i denna fas. 

 

 

Tänkbara teman att arbeta efter är: 
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1) Egna erfarenheter 

2) Krav och förväntningar 

3) Hur hanteras dessa 

4) Vad betyder ekonomiska åtstramningar? 

5) Den ideala personen för jobbet 


