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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att genom semistrukturerade intervjuer med 

mellanchefer, öka förståelsen för rollen som mellanchef på ett stort multinationellt företag inom 

flygbranschen. Intresset har legat i att förstå vilka relationer som är viktiga för mellanchefen samt 

studera olika förväntningars betydelse för den känslomässiga hanteringen av rollen. För att förstå 

mellanchefsrollen på detta företag har teorier om roller, interaktion och emotioner använts. 

Resultatet visar på att mellanchefsrollen utgör en komplex roll som är skapad av den struktur 

som företaget är uppbyggt efter. Mellanchefen är utsatt för förvirring i rollen då denne tar 

uppgifter som inte direkt tillhör rollen men som kanske tillhör under- eller överordnade. 

Anledningen till att personen gör detta är oklara och outtalade förväntningar som finns på rollen 

och som gör rollen förvirrande och suddig. Resultatet visar även på att känslor som uppstår i 

rollen och i relationer hanteras på olika sätt och en stark, proaktiv personlighet är viktigt för att 

klara av och trivas i rollen. Konsekvensen av dessa relationer och förväntningar leder enligt 

denna studie till en oklar roll som leder till dubbelhet och stress. Dubbelheten och den 

komplicerade rollbeskrivningen beskrivs här med metaforen Janusansiktet och denna bild 

definierar mellanchefspositionen på det studerade företaget. För att personen i mellanchefsrollen 

inte ska utsättas för stress eller sämre mående, krävs det enligt resultaten från denna studie 

främst två saker: 1: Goda relationer och kommunikation med både under och överordnade och 

2: Klara och tydliga förväntningar från dessa båda läger. Resultatet visar att trots att det finns 

negativa aspekter av att vara mellanchef finns det en tillit till chefer och anställda samt att man i 

rollen i de flesta fall har lätt att uttrycka sina känslor. 

  

Nyckelord: Mellanchefsrollen, relationer, förväntningar, emotioner 
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 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mellanchefsrollen definieras ofta i litteratur som dubbel: att ha två ansikten gentemot två olika 

parter, de under- och överordnade. För att i denna uppsats illustrera hur den komplexa 

mellanchefsrollen ser ut i företaget som är aktuellt för studien presenteras här metaforen 

Janusansiktet. Inom den romerska mytologin beskrivs Janus som en gud som öppnar och stänger 

himlaljusets portar (Bailey, 1932, s. 46-47). Han ansågs därför ha ett ansikte mot det förflutna 

och ett mot framtiden. I Encyclopedia of religion beskrivs det att Janus därför avbildas som ett 

huvud med två ansikten (Schilling, 2005, s. 4778). Med denna liknelse om en romersk guds båda 

ansikten kan rollen som mellanchef beskrivas och förstås då rollen är mångfacetterad och 

dubbel. Mellanchefen vänder sitt ansikte mot både de underordnade och mot de överordnade, 

vilket skapar en slitenhet mellan dessa två lägers önskningar och förväntningar. Janusansiktet 

symboliserar även i denna studie att man som mellanchef rent fysiskt befinner sig mellan de 

under- och överordnade samt att rollen i sig består av arbetsuppgifter som hör till båda dessa. 

 

Inom fältet “mellanchefen” finns det ett stort urval av populärvetenskapliga artiklar som 

publiceras i dags- och kvällstidningar, vilket ofta lyfter rollen som mellanchef och att detta är en 

mångfacetterad roll. Dessa beskriver mellanchefspositionen som en utsatt och stressande roll, där 

personen sitter fast mellan ledningens och de anställdas förväntningar, att följa direktiv ovanifrån 

och samtidigt vårda sin personal (Bergstedt, 2004). Men vad är då en mellanchef? I The Atlantic 

beskriver Lam (2015) mellanchefen under rubriken The secret suffering of the middle manager. Här 

beskrivs rollen som utsatt för olika krav, då den består av två roller: aspekter av ansvars- och 

beslutsfattande samt aspekter av klassisk arbetare (Lam, 2015). Dessa artiklar nämner att 

mellanchefen har en tendens att känna sig “klämd” i  en organisation och tidigare forskning om 

mellanchefen behandlar samma problematik, att rollen är en viktig sådan om än krävande för 

rollinnehavaren (Geer, 2014, s. 156; Thomas & Linstead, 2002, s. 89). Denna läsning skapade för 

oss intresset att vidare studera de relationella aspekter och emotionella uttryck som kan tänkas 

finnas hos mellanchefer i ett företag med komplex struktur och hierarki, varför en fallstudie är 

utförd för att ta reda på detta. 

 

Intresset ligger i att studera konsekvenserna av att befinna sig i denna roll och i att studera de 

förväntningar som finns på rollen som mellanchef. Förväntningarna kan vara sådana som 

tillskrivs rollen av andra, vad mellanchefen själv har för förväntningar och intressant är att ta reda 

på är om individen faktiskt som media och forskning beskriver det, upplever en känsla av att vara 
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klämd. I denna studie fokuserar vi på de relationer och emotioner som förknippas med rollen, 

vilka regler som kan tänkas finnas för dessa känslor och som skapas i sociala relationer samt hur 

känslorna kan tänkas behandlas av individen. Det finns flertalet studier gjorda på ämnet 

“Mellanchefen”, med olika fokus. Några exempel är mellanchefens roll i ett företag (Rezvani & 

Hudson, 2016), mellanchefen i en omorganisation (Newell & Dopson, 1996) och mellanchefens 

identitet (Thomas-Gregory, 2014). Dessa studier har oftast en psykologisk, pedagogisk eller 

ledarskapsinriktad ansats, men det socialpsykologiska ämnesområdet är inte lika utforskat, varför 

denna studie är relevant. 

1.2 Problemformulering 

Denna studie utgår ifrån en förståelse om mellanchefen som en person som har personalansvar 

men även rapporteringsansvar gentemot överordnade chefer. Denna person har även daglig 

kontakt med andra mellanchefer, ledning samt övriga anställda, vilket gör rollen komplex. 

 

Rollen som mellanchef kräver både kontakt uppåt och nedåt i organisationen. I denna kontakt 

uppkommer det förväntningar och utmaningar för rollen (Geer, 2014). Problematiken i detta är 

att mellanchefen har olika förväntningar på sig, olika parter att tillfredsställa vilket kan leda till att 

mellanchefen känner sig klämd i mitten, något som beskrivs i tidigare forskning (Thomas & 

Linstead, 2002). Allt detta kan influera mellanchefen på ett känslomässigt plan på olika sätt. 

Rollen innebär en viss komplexitet som skiljer sig från andra roller i ett företag och behöver 

därför studeras ur ett socialpsykologiskt perspektiv, med hjälp av teorier om interaktion, 

relationer och emotioner. 

 

Den identifierade kunskapsluckan består i att det studerade företaget har en komplex struktur 

som möjligen skiljer sig från andra organisationer och som därmed skapar en hierarki på 

mellanchefsnivå. Detta gör att även mellanchefsrollen i detta företag skiljer sig från andra 

organisationer. Mellanchefen påverkas av och förhåller sig till denna struktur vilket skapar kärnan 

av den komplicerade mellanchefsrollen. Det har även identifierats en brist i kunskapen om 

mellanchefens kollegiala band till andra mellanchefer samt om relationer till chefer och övriga 

anställda.  
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1.3 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna fallstudie är att undersöka mellanchefsrollen på ett stort multinationellt företag 

samt att öka förståelsen för rollens specifika egenskaper, de relationella aspekterna och 

emotionella uttryck som finns i rollen. 

 

Detta har lett till nedanstående frågeställning: 

● Vilka relationer är kopplade till mellanchefsrollen och hur hanteras känslor i dessa 

relationer?  

● Vilken betydelse har egna och andras förväntningar för den känslomässiga hanteringen 

av rollen? 

1.4 Företaget X 

Objektet för denna fallstudie är ett stort multinationellt företag inom flygbranschen och studien 

sker på huvudkontoret för den svenska filialen. Av konfidentialitetsskäl och på företagets 

begäran kommer detta att beskrivas som Företaget X.  

 

Huvudkontoret på Företaget X har cirka 500 medarbetare utspridda över 24 avdelningar. 

Företaget levererar en specifik tjänst till olika flygbolag. Denna tjänst är bred och kräver därför 

ett tätt samarbete mellan de olika avdelningarna som levererar delar av denna tjänst. Det finns ett 

stort antal mellanchefspositioner inom företaget i olika avdelningar och på olika nivåer. Fyra 

olika nivåer av mellanchefer har identifierats i Företaget X och flertalet mellanchefer befinner sig 

på samma nivå inom detta. Ett förenklat organisationsschema för detta visas nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Förenklat organisationsschema 

Lila pil: Kontakt mellan ledning och anställd, Blå pil: Kontakt mellan de olika nivåerna, Gul pil: Kontakt mellan mellanchefer på samma nivå 
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Bild 1 visar mellanchefspositionerna på Företaget X. De fyra olika nivåerna i företaget har alla 

kontakt med anställda samt med ledningen dock i olika utsträckning. Nivå 1 möter de anställda 

på en daglig basis och samarbetar tätt med dem medan nivå 4 har mindre personalansvar och 

mer rapporteringsansvar. Detta innebär mer eller mindre kontakt mellan de olika nivåerna (se blå 

pil). Mellancheferna på de olika nivåerna samarbetar och kommunicerar (se gul pil) men de har 

även individuella uppgifter som beror på vilken avdelning de jobbar på. Oavsett mellanchefens 

nivå har denna kontakt med både anställda och ledningen. Anställda i denna bemärkelse är 

personer som inte har chefsbefattning och som utför uppgifter av “klassisk arbetare” som även 

beskrivs av Lam (2015). Kontakt mellan ledningen och dessa anställda sker i olika utsträckning 

(se lila pil). Under studiens gång befann sig Företaget X i en omorganisation men detta kommer 

inte att vara i fokus för resultatet för denna studie. Detta diskuteras närmare under 

diskussionskapitlet (se avsnitt 6.1). 

1.5 Avgränsningar 

Metodologiska och teoretiska avgränsningar har gjorts för denna studie. Detta innebär ett beslut 

att inte intervjua den högsta chefen (VD:n) eller anställda utan chefsbefattning då det var just 

mellanchefens erfarenheter som är av intresse. Privata relationer eller mellanchefen i en privat 

kontext är också exkluderat i denna studie. Teoretiskt sett finns det inte i denna studie fokus på 

varken omorganisation eller identitet, något som är väl utforskat i tidigare studier. Intresset ligger 

istället i att studera interaktioner, relationer och emotioner samt uttryck och hantering av dessa, 

vilka tillhör en socialpsykologisk disciplin. 

1.6 Uppsatsens disposition 

I detta kapitel presenteras och definieras mellanchefspositionen och även hur denna roll ser ut i 

företaget som studerats. Här ifrågasätts rollen i termer av en dubbelhet, vilket mynnar ut i en 

problematisering av hur tidigare forskning sett ut i ämnet mellanchefen. Vidare presenteras det 

undersökta företagets struktur för att få en övergripande bild kring organisationen. I detta kapitel 

redovisas även syfte och frågeställning. Den forskning som finns inom ämnet presenteras i nästa 

kapitel två och är en kartläggning av hur forskningsfältet ser ut. Detta presenteras i teman som är 

kategoriserade enligt gemensamma ämnen för de redovisade artiklarna. I kapitel tre redovisas det 

teoretiska ramverk som använts för analys av det studerade ämnet och här presenteras det 

övergripande teoretiska perspektivet Symbolisk interaktionism av Herbert Blumer (1969), Erving 

Goffmans (1959; 1961)rollteori tillsammans med Arlie R. Hochschilds (2003; 2014) teorier om 

känslohantering. Teorierna ses som stöd för empirin. Kapitel fyra presenterar den metodologiska 
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ansatsen, vilken i detta fall varit kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Här inkluderas även 

problematik med metoden såsom bortfall och forskareffekt. Vidare diskuteras validitets- och 

reliabilitetsbegrepp i form av trovärdighet, användbarhet och tillförlitlighet samt etiska 

överväganden, vilket stödjer metodvalet. I kapitel fem analyseras studien genom kopplingar till 

empiri och valda teorier vilket förhoppningsvis leder till en ökad förståelse av det beskrivna 

problemet. Det sista kapitlet, kapitel 6 består av en diskussion där resultat diskuteras relaterat till 

använda samt alternativa teorier. Vidare forskning diskuteras även i denna del genom vad som 

skulle kunna vara kompletterande teorier och ansatser för att beskriva vad som fortfarande 

saknas i forskningsfältet. Här görs även en återkoppling till studiens syfte och frågeställning.  
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2. Tidigare forskning 

I detta andra avsnitt beskrivs den tidigare forskning som finns inom ämnet och som relaterar till 

denna studie. Nedan kategoriseras forskningsartiklar i övergripande teman där de artiklar med 

gemensamma nämnare har sammanfattats under samma kategori för att sedan kopplas till övriga 

teman. Flertalet av tidigare studier är utförda inom discipliner såsom Human Resource 

Management samt med en psykologisk bas, vilket motiverar denna studie som utförs med ett 

socialpsykologiskt ramverk. Det har även visat sig i sökningen av tidigare forskning om 

mellanchefen att många studier är gjorda utanför Sverige, varför denna studie är relevant att 

utföra.  

2.1 Chefsroll och identitet 

Chefsroll och identitet är två närliggande begrepp som har undersökts inom ämnet mellanchefen. 

Gemensamma nämnaren för studier kring mellanchefen, chefsroll och identitet är att 

mellanchefen upplever en förvirring i sin roll eller identitet. Nedan presenteras artiklar som 

behandlar denna förvirring på olika sätt.  

 

Thomas och Linstead (2002) använder ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att studera hur 

organisationen och mellanchefen tillsammans konstruerar chefsrollen och synen på vad en 

mellanchef är (Thomas & Linstead, 2002, s. 71). Denna sociologiska studie använder kvalitativa 

semi-strukturerade intervjuer för att undersöka hur en mellanchef pratar om skapandet av 

mellanchefsrollen i en omorganisation (Thomas & Linstead, 2002, s. 76). Resultatet visar att ens 

roll och identitet som mellanchef är suddig och oklar då mellanchefen tar uppgifter och ansvar 

som inte riktigt tillhör rollen i sig. Detta leder till osäkerhet, tvetydighet och förvirring i rollen 

(Thomas & Linstead. 2002, s. 77). 

 

Thomas-Gregory (2014) använder också ett socialkonstruktivistisk perspektiv och studerar 

mellanchefens yrkeskarriär, identitet och roll. Metoden i denna studie som är inriktad mot 

ledarskap är en fallstudie på ett brittiskt universitet, på fakulteten för hälso- och socialvården 

(Thomas-Gregory, 2014, s. 620). Studien består av både enkätutskick och intervjuer med 14 

informanter (Thomas-Gregory, 2014, s. 625) för att ringa in de ovan nämnda ämnena. Resultatet 

indikerar att identiteten som skapas av mellanchefen har med ens tidigare erfarenhet att göra, det 

man har upplevt både i sin arbetsroll och i privatlivet. Detta leder till en jonglering av flera 

identiteter (Thomas-Gregory, 2014, s. 631). Resultatet visar på en likhet med Thomas och 

Linsteads (2002) studie som säger att rollen är förvirrande men Thomas-Gregory (2014) tar upp 
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att denna förvirring uppstår på grund av att mellancheferna inte riktigt vet vad de har för 

förväntningar på sig från andra (Thomas-Gregory, 2014, s. 632). Det som skiljer sig från andra 

studier är att mellancheferna här beskriver hur de känner en koppling till och älskar sitt jobb. 

Detta skiljer sig från tidigare forskning då mellanchefer oftast inte känner en koppling till jobbet 

och istället upplever en rolldistans (Thomas-Gregory, 2014, s. 635).  

 

Delmestri (2006) använder sig av en multipel metodologi i sin fallstudie av ett multinationellt 

företag baserat i Italien (Delmestri, 2006, s. 1522-1523). I denna Human Resource Management- 

inriktade studie, visar resultaten att mellanchefen är bärare av multipla personligheter och 

identiteter (Delmestri, 2006, s. 1535). Genom att studera företagskulturen finner han att 

mellanchefen blir påverkad av den part hen interagerar med, vilket kan vara lokala eller 

internationella sådana (Delmestri, 2006, s. 1526). Om mellanchefen interagerar med någon inom 

den lokala kulturen, agerar hen enligt denna. Om personen sedan integrerar med någon på en 

internationell nivå så anpassar hen sig till denna och ändrar sin personlighet och uttryck. Dessa 

inkonsekventa institutionella influenser skapar förvirring för mellanchefen. Allt detta leder till 

skapandet av flera olika identiteter (Delmestri, 2006, s. 1533-1534). 

   

Ännu en fallstudie som behandlar mellanchefens multipla roller är Rezvani och Hudsons (2016) 

studie kring mellanchefens säkerhetshantering inom oljebranschen och vilken roll och påverkan 

denne har. Denna studie inom disciplinen ledarskap, använder sig av ett diskursanalytiskt 

perspektiv där en mellanchef spelar in alla konversationer som hen deltar i, vilka sedan skrivs ner 

och analyseras. Detta för att se hur interaktionen människor emellan ser ut (Rezvani & Hudson, 

2016, s. 242). En positiv aspekt av att ha flera roller är att man som mellanchef tillskansar sig 

mycket kunskap vilket är stöd för chefen i rollen (Rezvani & Hudson, 2016, s. 246). 

2.2 Stöd från chefer 

Många studier inom ämnet mellanchefen poängterar vikten av att mellanchefen får stöd i sitt 

arbete. Behovet av stöd kan uppkomma av flera anledningar och nedan presenteras artiklar som 

behandlar ämnet kopplat till identitet, personlighet och förväntningar.  

 

I en fallstudie inriktad mot disciplinen psykologi, studerar Newell och Dopson (1996) hur en 

omorganisation på det brittiska telekomföretaget BT bryter mot det psykologiska kontraktet. Det 

psykologiska kontraktet innebär att företaget erbjuder en framtid inom företaget och den 

anställde i gengäld ger företaget energi, engagemang och ansträngning (Newell & Dopson, 1996, 
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s. 4). Studien visar att mellanchefens mående är sämre efter omorganisationen på grund av att det 

psykologiska kontraktet bryts (Newell & Dopson, 1996, s. 16). Efter omorganisationen finns det 

inte lika stora karriärmöjligheter eller möjligheter att bestämma, vilket då går emot tanken om 

mellanchefens framtid i företaget (Newell & Dopson, 1996, s. 14). Det här gör att 

mellancheferna känner sig som en paralyserad grupp vilket innebär att individerna känner att de 

saknar handlingsutrymme (Newell & Dopson, 1996, s. 17). Författarna föreslår att stöd och 

utveckling är viktigt för mellancheferna, detta för att klara av sin roll i den nya organisationen 

(Newell & Dopson, 1996, s. 19).  

 

En av de två svenska studier funna inom ämnet mellanchefen är skriven av Sundkvist och 

Zingmark (2003) som studerar hur mellanchefer inom vården upplever sin roll och situation. 

Denna ledarskapsinriktade studie presenterar genom kvalitativa intervjuer resultatet att 

mellanchefen ofta måste balansera mellan de anställdas uttalade och outtalade förväntningar samt 

förväntningar från högre chefer. Här uttrycks att balansen mellan olika roller och krav är 

krävande men även positivt utmanande (Sun dkvist & Zingmark, 2003, s. 43). För att klara av sitt 

arbete nämner författarna att det verkar viktigt att ha stöd från chefer, något som även tas upp av 

både Newell och Dopson (1996, s. 19) och Elofsson, Lundström och Shanks (2016, s. 670). 

Viktigt är även att vara del av ett team. Makten att förändra organisationen beskrivs vara en 

positiv aspekt av rollen (Sundkvist & Zingmark, 2003, s. 43) något som även funnits av Mantere 

(2008, s. 295). Vidare beskrivs att förväntningarna från övriga i organisationen, tillsammans med 

förväntningarna på den egna rollen gör att en stressad situation uppstår vilket leder till att 

mellanchefen ofta tar hem jobb vilket i sin tur går ut över privata relationer. Emotioner som 

uppkommer på grund av dessa förväntningar är enligt författarna ilska, ledsenhet eller flykt från 

arbetet i form av ledighet (Sundkvist & Zingmark, 2003, s. 43-44).  

 

Elofsson, Lundström och Shanks (2016) diskuterar hur hög arbetsbelastning kan påverka hur 

mellanchefer inom den svenska socialtjänsten upplever sin roll. Denna studie som är inriktad 

mot socialt arbete, visar att negativa krav och kontroll samt stöd från högre chefer kan påverka 

ens välmående och därmed ens anställda (Elofsson et al., 2016, s. 664). Detta har studerats 

genom en enkätundersökning av 402 chefer på olika nivåer (Elofsson et al., 2016, s. 667) vilket 

relaterar till studien i denna uppsats, som kombinerar berättelser från mellanchefer på olika 

nivåer. Resultatet indikerar på att stöd från chefer (Elofsson et al., 2016, s. 676) är viktigt för en 

god psykosocial arbetsmiljö och låg arbetsbelastning samt att välmåendet varierar beroende på 

vilken nivå mellanchefen befinner sig på (Elofsson et al., 2016, s. 670). Press och förväntningar 
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beskrivs komma från både över- och underordnade men att de från överordnade skapar mest 

börda för mellanchefen och att förväntningarna skapar en fälla som mellanchefen upplever sig 

befinna sig i (Elofsson et al., 2016, s. 676). Även Zhang, Tsui, Song, Li och Jia (2003) har i sin 

kvantitativa studie utförd i Kina, kommit fram till att stöd från överordnade och förtroende för 

organisationen är viktigt för mellanchefen (Zhang et al., 2008, s. 117). Studien stödjer sig på 

teorier om relationen mellan anställd-organisation (Zhang et al., 2008, s. 111) med en bas i 

Human Resource Management, något som inte är fokus för studien i denna uppsats, men då 

mellanchefens relation till överordnade är av intresse är denna studie relevant för ämnet. 

 

Vidare har Han, Wang och Dong (2014) i sin enkätstudie inom den psykologiska disciplinen 

diskuterat vikten av en proaktiv och skyddande personlighet i rollen som mellanchef och visar 

resultat som indikerar på att i en rollkonflikt är denna sortens personlighet viktig (Han et al., 

2014, s. 473). Rollkonflikten består här i interna och externa konflikter, som kommer från 

förväntningar från olika parter som mellanchefen behöver jonglera med (Han et al., 2014, s. 476). 

Studien lutar sig mot teorier om hur individer beter sig i stressande situationer och använder 

detta som variabel för att visa på resultatet att rollkonflikt relaterar till jobbrelaterad ångest (Han 

et al., 2014, s. 474) och att en stark personlighet agerar som en buffer mot rollkonflikt och 

jobbångest (Han et al., 2014, s. 476). Författarna beskriver att om mellanchefen inte får stöd av 

andra och från organisationen i att lösa rollkonflikten känner de sig otillfredsställda, 

ångestladdade och frustrerade. Personligheten kan alltså påverka vilka de emotionella uttryck blir 

i och med en rollkonflikt (Han et al., s. 483-484). Vikten av en stark personlighet samt av stöd 

diskuteras även i denna uppsats.   

2.3 Förväntningar och roller 

Mellanchefen definieras i denna uppsats som att denne har personalansvar samt ansvar mot de 

överordnade cheferna. Det här kan leda till förväntningar från de olika parterna samt att man 

som chef tar olika roller i sitt dagliga arbete. Nedan presenteras artiklar som behandlar just detta. 

 

Gunnarsdóttir (2016) tar upp roller och refererar till Erving Goffmans roll som kallas 

‘mediatorn’ (se avsnitt 3.4). Denna roll gör att mellanchefen hamnar i mitten mellan de anställdas 

och de överordnades förväntningar och att hantera dessa förväntningar gör att känslan blir att 

man balanserar på en lina och detta kan leda till rollkonflikt (Gunnarsdóttir, 2016, s. 101). Detta 

nämner även Sundkvist och Zingmark att balanserandet är en konsekvens av rollen som 

mellanchef (Sundkvist & Zingmark, 2003, s. 43).  
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Mantere (2008) studerar genom semistrukturerade intervjuer mellanchefens inflytande och makt i 

förhållande till förändringar i en omorganisation. Mantere beskriver i sin ledarskapsinriktade 

studie hur mellanchefens strategiska inflytande kan påverkas av förväntningar på 

mellanchefsrollen från både underordnade och överordnade i organisationen. Precis som 

Gunnarsdóttir (2016) beskriver Mantere att mellanchefen måste anta rollen som mediator mellan 

två läger, de anställda och de överordnade cheferna (Mantere, 2008, s. 294-295). Detta är relevant 

för studien i denna uppsats som i sig fokuserar på förväntningars inverkan på mellanchefen och 

de olika rollerna som kan manifesteras i och med arbetsrollen. Vidare fokuserar artikeln på 

spänningen mellan högre chefers förväntningar, tillbakahållande beteende för mellanchefer och 

hur mellancheferna själva för fram de förhållanden som möjliggör inflytande i organisationen 

(Mantere, 2008, s. 296). Positiva utgångar av förväntningar från högre chefer är att om dessa är 

välformulerade och förstådda av mellanchefen, skapas ett driv och vilja att ta beslut (Mantere, 

2008, s. 305).  

 

Geer (2014) studerar i sin ledarskapsinriktade studie, de implicita och explicita utmaningarna som 

mellanchefen ställs inför. Med implicita utmaningar menas vilka tankescheman (tankesätt) 

mellanchefen har och hur dessa scheman bildar förväntningar till andra roller och individer som 

mellanchefen interagerar med. Geer nämner att mellanchefen ingår i en dyad, då hen både är 

ledare och följare. Det här leder till explicita utmaningar från två olika parter vilket innebär 

specifika förväntningar som måste följas (Geer, 2014, s. 158). Dessa utmaningar och 

förväntningar leder till en dissonans i rollen vilket i sin tur leder till stress. Geer har ingen 

kvalitativ eller kvantitativ metod i denna studie, utan utgår från en teoretisk metod där han tittar 

på resultaten av tidigare studier (Geer, 2014, s. 162). Artikeln är relevant för denna studie då den 

behandlar förväntningar som finns på mellanchefen samt uttrycket av en dubbel roll. 

2.4 Emotioner och relationer 

Den gemensamma nämnaren för artiklarna nedan som behandlar emotioner är att mellanchefen 

lätt hamnar i ‘emotionell dissonans’ samt ‘emotionell balansering.’ Emotionell dissonans innebär 

att det uppstår en konflikt mellan de känslor som uppstår i en viss situation: de känslorna man 

får och inte får visa (Gunnarsdóttir, 2016, s. 92) och ett exempel på detta är att man som 

mellanchef måste hantera och balansera dessa känslor för att även kunna hantera relationer med 

medarbetare. Ett exempel på emotionell balansering tas upp av Huy (2002) som genom en tre år 

lång kvalitativ fallstudie (Huy, 2002, s. 9) inom disciplinen ledarskap, studerar hur emotioner 
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uppkommer och hanteras i och med en omorganisation (Huy, 2002, s. 32) och att mellanchefen 

har en nyckelroll i att hantera känslorna i denna (Huy, 2002, s. 3). Emotionell balansering går ut 

på att balansera de egna känslorna hos mellanchefen men även de anställdas känslor för att 

organisationsförändringen ska flyta på bra och att de anställda ändå får en känsla av kontinuitet i 

vardagen (Huy, 2002, s. 30). Huy lyfter att benägenheten att dela känslor med varandra minskar 

missnöje och trötthet, då arbetssituationen för många av studiedeltagarna var krävande vilket 

skapade risker för relationer inom både arbets- och privatliv (Huy, 2002, s. 15). 

 

Gunnarsdóttir (2016) refererar i en sociologisk studie till Huys (2002) forskning och uttrycker att 

denna är en av grundforskningen om mellanchefer och emotioner (Gunnarsdóttir, 2016, s. 90). 

Gunnarsdóttir studerar själv uttrycket av känslor i en företagsförändring och den känslomässiga 

dissonansen som uppstår och gör detta genom kvalitativa intervjuer och fokusgrupper 

(Gunnarsdóttir, 2016, s. 87). Emotionell dissonans ses av Gunnarsdóttir som både en 

föregångare och en konsekvens av ‘emotion management’ (Gunnarsdóttir, 2016, s. 90) vilket är 

begrepp lånat av Hochschild och förklaras vidare i teoridelen (avsnitt 3.5) i denna uppsats. 

Gunnarsdóttir uttrycker med referens till Hochschild (1987) att mellanchefen har en mycket 

emotionell roll och att denna använder sig av både så kallat ‘emotion work’, ‘emotional labour’ 

(se avsnitt 3.6) och ‘emotional balancing’ lånat av Huy (2002, s. 30) för att upprätthålla balans 

och kontroll över sin roll (Gunnarsdóttir, 2016, s. 90). Dessa ses av Gunnarsdóttir som viktiga 

strategier för mellanchefer för att hantera en omorganisation och är ett måste för att inte bli 

klämd mellan de egna och de anställdas känslor (Gunnarsdóttir, 2016, s. 98). Detta är något som 

återkommer i flertalet studier om organisatorisk förändring och att man i rollen som mellanchef 

då kan bli “klämd” (Geer, 2014; Han et al., 2014). Detta är även av intresse för studien i denna 

uppsats i och med intresset av mellanchefens uppfattning av känslor som uppkommer i rollen.  

 

McConville och Holden (1999) gör en fallstudie på två olika sjukhus i Storbritannien. En 

kvalitativ och kvantitativ ansats ligger till grund för denna studie genom ett enkätutskick och 14 

strukturerade intervjuer (McConville & Holden, 1999, s. 410-411). Denna studie är inriktad mot 

Human Resource Management och handlar om hur mellanchefer implementerar ett 

personalinriktat tänk i en förändringsprocess (McConville & Holden, 1999, s. 406). Författarna 

kommer fram till att mellancheferna upplever rollkonflikt och dissonans på grund av att de har 

svårt att fatta beslut och att de inte har de resurser som behövs. Allt detta leder till en isolerad 

roll där mellancheferna upplever frustration. Det viktiga för att motverka dissonansen är att 

mellanchefen får stöd och utbildning (McConville & Holden, 1999, s. 421).  
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras de socialpsykologiska teorier som använts för att analysera den empiri 

som samlats in. Det övergripande teoretiska perspektivet för denna uppsats är symbolisk 

interaktionism vars grundare är Herbert Blumer (1969) och detta perspektiv utmynnar i teorier 

av Arlie R. Hochschild och hennes böcker The Managed Heart (2012) och The Commercialization of 

Intimate Life (2003). Tillsammans med Hochschilds teorier inkluderas element av Goffmans The 

Presentation of Self in Everyday Life (1959) samt Encounters (1961). Rubrikerna i detta kapitel har 

skapats utifrån viktiga begrepp som tillhör teorierna. Teorierna har relevans för det studerade 

ämnet då Blumer används som övergripande perspektiv och Goffmans rollteori kommer att 

användas för att titta på mellanchefsrollen i sig samt hur individen agerar i rollen. Hochschilds 

begrepp kommer att belysa de relationella aspekterna och de emotionella uttryck som finns i 

mellanchefsrollen tillsammans med sociala regler för dessa.  

3.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism handlar om hur vi förstår vår omvärld genom att interagera med 

varandra. Blumer (1969) menar att social interaktion är en process som formar mänskligt 

beteende (Blumer, 1969, s. 8). Vi interagerar, enligt Blumer genom symboler och genom den 

mening som vi lägger i ting. Meningen av dessa ting uppkommer i vår interaktion med andra och 

ändras samt utvecklas i en tolkningsprocess med andra (Blumer, 1969, s. 2). Symbolen i denna 

kontext kan till exempel vara ett uttryck med gemensam betydelse eller mellanchefsrollen i sig 

och meningen är den betydelse mellanchefsrollen har för de olika parterna i interaktionen. I 

symbolisk interaktionism är även tolkning viktigt, att förstå andras handlingar samt att kunna 

definiera dessa tolkningar och indikera hur den andra personen i interaktionen ska agera (Blumer, 

1969, s. 66). Det innebär att vi kan se oss själva som ett objekt och reflektera över hur vi agerar 

(Blumer, 1969, s. 63). Individen som objekt uppkommer på grund av att vi tar olika roller och 

detta rolltagande tillåter oss att se hur andra ser eller definierar oss (Blumer, 1969, s. 13).  

  

Blumer och symbolisk interaktionism blir i uppsatsen viktig då denna lära till stor del är 

ursprunget till flera teorier om interaktion och om hur vi definierar vår omvärld. Både Goffman  

och Hochschild har inspirerats av hans arbete och som Blumers student och kollega tar Goffman 

avstamp i tanken om människors behov av att skapa mening i vardagen och önskan om att förstå 

varandra genom interaktion (Trost och Levin, 2004, s. 261). Hochschild nämner att Blumer har 

tillfört mycket inom ämnet interaktion, men att han inte har studerat känslor (Hochschild, 2003, 
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s. 90) vilket är det hon fokuserar på varför det är viktigt för denna studie att kombinera 

perspektiven. 

3.2 Rollteori och rollförväntningar 

I The Presentation of Self in Everyday Life använder Goffman (1959) ett dramaturgiskt perspektiv för 

att analysera interaktion och ser detta som ett framträdande (Goffman, 1959, s. 26) där en individ 

är en aktör (Goffman, 1959, s. 28). I detta framträdande projicerar aktören en definition av 

situationen (Goffman, 1959, s. 20) för att övertyga andra individer om att definitionen av 

situationen är korrekt (Goffman, 1959, s. 24). Detta så att alla medlemmar kan definiera 

situationen och veta vilka sociala roller som finns i interaktionen (Goffman, 1959, s. 83).  

 

En social roll är enligt Goffman ett antagande av rättigheter och skyldigheter kopplade till en viss 

status (Goffman, 1959, s. 27) vilket är den situation rollen befinner sig i (Goffman, 1961, s. 85). 

Den situerade rollen skapar även personens identitet och ger därför uttryck för denna (Goffman, 

1961, s. 99). Det innebär att när en aktör tar en social roll så är den redan etablerad (Goffman, 

1959, s. 37), då det finns tillskrivna regler och olika sätt som man ska bete sig på i denna roll och 

som uppkommer i framträdandet av rollen. Dessa regler är då en form av förväntningar formade 

av tidigare innehavare av rollen (Goffman, 1959, s. 45). Ett exempel på detta är 

mellanchefsrollen där det finns uttalade regler för hur man ska vara i sin chefsroll. I 

framträdandet så kan det uppstå en diskrepans mellan rollen i sig och aktören (individen) som 

befinner sig i denna roll. Vi som individer har olika känslor och humörsvängningar, men i rollen 

måste man som aktör vara stabil för att upprätthålla det framträdandet man ger och den rollen 

man befinner sig i (Goffman, 1959, s. 63-64). Det här kräver att aktören i förväg har kunskap 

och vet hur hen ska agera, beter sig och uppträda i rollen (Goffman, 1959, s. 81). En aktör som 

inte låter sina känslor styra har självkontroll, hen kan förtrycka spontana känslor som 

uppkommer i en interaktion om känslorna inte passar rollen (Goffman, 1959, s. 211). Ibland så 

går det dock inte att upprätthålla framträdandet, vilket leder till att aktören i rollen beter sig på ett 

sätt som inte passar rollen i sig (Goffman, 1990, s. 205). 

 

3.3 Främre- och bakre regionen 

Begreppen främre- och bakre region beskriver på vilken plats aktören utför sitt framträdande. En 

region är en plats där en aktör kan befinna sig för att antingen framträda i eller slappna av från 

sin roll. I den främre regionen är framträdandet begränsat på ett eller annat sätt genom att endast 

det som tillhör rollens framträdande är tillåtet att visas (Goffman, 1959, s. 109-110). Den bakre 
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regionen är där de undertryckta känslorna eller agerandena (som inte passar framträdandet) 

träder fram. I denna region är aktören inte längre begränsad och kan koppla av och vara sig själv 

(Goffman, 1959, s. 114-115). Viktigt att nämna är dock att dessa regioner kan existera samtidigt, 

Goffman tar upp exemplet att för en chef så kan kontoret både vara den främre regionen där 

hen till exempel har möten med anställda och den bakre regionen där hen kan slappna av efter 

ett möte (Goffman, 1959, s. 127). 

3.4 Roller och rollkonflikt 

Goffman nämner olika roller som en aktör innehar. Rollerna som är mest av intresse för denna 

uppsats är ‘mediatorn’ (Goffman, 1959, s. 148) samt ‘kollegan’ (Goffman, 1959, s. 159). 

Mediatorn i Goffmans mening är en aktör som medlar mellan två olika grupper. Mediatorn får 

ofta veta hemligheter från två olika sidor och ger det äkta, spelade intrycket att hen ska behålla 

dessa hemligheter. I samma interaktion ger mediatorn dock ett falskt intryck om att hen är mer 

lojal till den ena parten än till den andra, vilket inte alltid är fallet (Goffman, 1959, s. 148). Den 

andra rollen kollegan, är mer införstådd i vilka svårigheter som rollen kan bestå i och behöver 

därför inte alltid vara en del av framträdandet. Kollegor delar samma språk, har samma  

kunskaper om det som behöver hållas hemligt för andra och fasaden som behöver upprätthållas 

framför andra behöver inte nödvändigtvis uppehållas mellan kollegor. Detta leder till att aktören 

kan slappna av bland dessa kollegor (Goffman, 1959, s. 159). Ett exempel på detta kan vara att 

man som mellanchef enklare kan interagera med andra mellanchefer som har samma roll. 

 

Till dessa roller kan individen har mer eller mindre rolldistans. Rolldistans innebär att man inte 

har någon kognitiv eller känslomässig koppling till sin roll (Goffman, 1961, s. 89). En 

konsekvens av att inneha olika roller (samt vara mer eller mindre känslomässigt involverad) kan 

vara ‘rollkonflikt’, vilket innebär att ens roller, som är den egna individen och den tagna rollen, 

motsäger varandra och detta är enligt Goffman oundvikligt men hanterbart (Goffman, 1961, s. 

91). Individen kan för att undvika rollkonflikt välja att stanna i sin roll eller gå utanför denna när 

situationen tillåter det (Goffman, 1961, s. 100-101). I en rollkonflikt kan vissa emotioner 

uppkomma eller tryckas undan, vilket redovisas nedan med hjälp av Hochschilds begrepp 

‘feeling rules’ och ‘emotion management’. 

3.5 Feeling rules och emotion management 

Hochschilds (2003) definition av emotioner går ihop med begreppet känslor. Hon beskriver 

emotioner som en medvetenhet av det kroppsliga samarbetet, uttryckt med en tanke, idé eller 



 

19 
 

attityd och en känsla som en mildare form av emotion. Hochschild uttrycker att emotioner är en 

stor del av vårt sociala liv (Hochschild, 2003, s. 75) varför det går att säga att känslor är socialt 

skapade. Detta då interaktion med andra framkallar känslor, samtidigt som de guidar oss hur vi 

själva tolkar och behandlar känslor (Hochschild, 2003, s. 89-90). Emotioner och känslor skiljer 

sig enligt Hochschild åt genom att emotioner är övergående medan känslor (feelings) är mer 

bestående (Hochschild, 2003, s. 87). För att förstå vad emotioner är använder Hochschild sig av 

‘etikettering av känslor’, såsom ilska eller depression. Emotioner har sociala orsaker och 

konsekvenser och tillhör olika kontexter i samhället. Därmed tar känslor ut sin fulla betydelse i 

relation till en specifik kontext eller händelse (Hochschild, 2003, s. 79- 80) och uttrycks därför 

inte alltid likadant. 

 

Varje kontext har enligt Hochschild en normativ dimension (Hochschild, 2003, s. 80). I 

kontexten av normativa känslor finns Hochschilds begrepp ‘feeling rules’ som är regler om vad 

som är rätt eller lämpligt att känna i en viss situation (Hochschild, 2003, s. 82). I och med att 

både känslor och feeling rules är sociala, kan det uppstå en konflikt mellan dessa två vilket leder 

till att man inte vet vad som är godkänt att känna och inte. Anledningen till detta är relationen 

mellan ens känslor och förståelsen samt responsen av dessa hos människor runt om oss, alltså 

kommunikationen av känslor (Hochschild, 2003, s. 81). Vi har en gemensam överenskommelse 

om vilka känslor man bör ha i en viss situation (till exempel att vara ledsen på en begravning) 

och för att rätta oss efter dessa regler behöver vi idka ‘emotion management’ som i sig består av 

‘deep acting’ som förklaras nedan (Hochschild, 2003, s. 87).  

 

Emotion management är när en individ reglerar sina känslor med tillåtna och icke tillåtna 

känslor, som regleras av feeling rules (Hochschild, 2003, s. 97). Att reglera sina känslor handlar 

om att försöka eller inte försöka känna på ett visst sätt vilket innebär ett emotionellt arbete - 

‘emotion work’, att arbeta på eller försöka hantera sina känslor vilket i sig kan vara arbetsamt och 

stressande. Emotion work handlar alltså om själva handlingen att framkalla eller trycka undan 

känslor (Hochschild, 2003, s. 94-95). Här finns alltså en diskrepans, en skillnad mellan vad man 

får och inte får känna och handlingen kan vara kortlivad för att passa en viss situation eller pågå 

länge för att passa flera situationer. En del av detta emotionella arbete är kognitivt, vilket innebär 

att ändra tankar och idéer för att ändra sin känsla som är förknippad med tankarna. Emotion 

management har konsekvenser genom att personen kan bli ett verktyg och ett instrument för att 

kunna hantera den situation denne befinner sig i (Hochschild, 2012, s. 20), något som är positivt 

och negativt. 
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En annan del är det uttrycksfulla emotionella arbetet vilket innebär att man ändrar sitt yttre för 

att anpassa eller ändra känslan, såsom att le även fast man är ledsen. Detta emotionella arbete 

sker enligt Hochschild i det avlönade arbetet och är inte helt frivilligt (Hochschild, 2003, s. 96-

97) vilket leder oss till begreppet ‘emotional labour’. 

 

En annan del är det uttrycksfulla emotion work vilket innebär att man ändrar sitt yttre för att 

anpassa eller ändra känslan, såsom att le även fast man är ledsen. Detta sker enligt Hochschild i 

det avlönade arbetet och är inte helt frivilligt (Hochschild, 2003, s. 96-97) vilket leder oss till 

begreppet ‘emotional labour’. 

  

3.6 Emotional labour, deep acting och surface acting 

Emotional labour är ett arbete där man undertrycker sina känslor för att upprätthålla 

sinnesstämningen för de runt omkring (Hochschild, 2012, s. 40). Hochschild nämner bland annat 

att det är en del av att vara chef är att hantera de anställdas känslor och detta gör arbetet till en 

form av emotional labour (Hochschild, 2012, s. 84) som i sin tur förutsätter att utövaren skapar 

ett emotionellt tillstånd hos någon annan (Hochschild, 2012, s. 120). De egna känslorna 

kontrolleras genom att till exempel maskera trötthet och irritation för att inte låta dem gå ut över 

anställda eller arbetet och att känslorna kan tryckas undan helt i vissa tillfällen (Hochschild, 2012, 

s. 21). Detta så kallade emotional labour sker alltså på ett avlönat arbete och skiljer sig från 

emotion work som är själva hanteringen av känslorna, som beskrivits ovan. 

 

För att kunna hantera dessa känslor använder man sig av så kallat deep acting. Detta är när 

individen ändrar på sina inre känslouttryck så att det överensstämmer med det yttre (Hochschild, 

2012, s. 40). Deep acting används synonymt med emotion management, och innebär alltså att 

individen verkligen måste ändra hur denna känner och inte bara låtsas och agera såsom hen 

känner annat (Hochschild, 2003, s. 87). Ett exempel på detta är att tänka att man är glad, så visar 

man det med ett glatt ansiktsuttryck och blir då glad. Detta skiljer sig från ‘surface acting’, som är 

när individen ändrar på sitt yttre känslointryck, men inte på sitt inre känslouttryck. Detta innebär 

att individen kan verka obrydd i en stressad situation, medan personen egentligen känner 

annorlunda på insidan (Hochschild, 2012, s. 39). Detta kopplas tätt samman med Goffmans 

idéer om kontroll av beteendemässiga uttryck, till exempel en ögonrullning eller en suck 

(Goffman, 1959, s. 63-64) och är det som Hochschild kallar för surface acting (Hochschild, 2003. 
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s. 91). Kontrollen av känslor (Goffman, 1959, s. 63-64) där ett visst uttryck av känslorna kan 

uppkomma beskrivs i likhet med deep acting (Hochschild, 2003, s. 91).  

3.7 Teoretisk diskussion 

I detta avsnitt diskuteras det teoretiska ramverket i relation till tidigare forskning och hur dessa 

relaterar till varandra samt till denna studie. Det övergripande perspektivet av symbolisk 

interaktionism genom Blumer (1969) bidrar med en förståelse för mellanchefens sätt att 

interagera med varandra, hur arbetsrelaterade relationer uppfattas och roller skapas. Viktiga 

teorier för analysen i denna studie kommer från Hochschild (2003;2014) och Goffmans (1959) 

teorier. Hochschilds begrepp emotion work, emotional labour, surface- och deep acting blir i 

denna studie ett verktyg för att beskriva mellanchefens komplexa känslomässiga hantering av sin 

roll. Hochschilds teorier om hantering av känslor kopplas samman med Huys (2002) begrepp 

emotionell balansering, vilket beskriver ytterligare aspekter av att vara mellanchef i det aktuella 

företaget och att behandla egna och andras känslor. Denna studie har likheter med 

Gunnarsdóttirs (2016) användning av Hochschilds begrepp samt Goffmans rollteori, vilka 

kommer att appliceras i analysen om mellanchefsrollen och dubbelheten samt komplexiteten i 

denna. Övriga viktiga artiklar som inte har likheter med det teoretiska ramverket behandlar bland 

annat vikten av stöd (Elofsson et. al., 2016), erfarenhet (Thomas-Gregory, 2014) och av tydliga 

förväntningar (Sundkvist & Zingmark, 2003), något som även har uppkommit i denna studie, 

varför artiklarna har relevans för detta arbete. 

 

Den tidigare forskning som utförts fokuserar mest på mellanchefen i en omorganisation (Newell 

& Dopson, 1996; Thomas & Linstead, 2002) eller är inriktade mot teorier om Human Resource 

Management (Delmestri, 2006; Zhang, Tsui, Song, Li & Jia, 2008). Flertalet studier har även en 

grund i psykologiska teorier, och många är utförda utanför Sverige varför denna studie är 

relevant, då den bidrar med ökad kunskap om mellanchefens situation i en väldigt komplex 

organisation i Sverige. I denna studie kommer flertalet kopplingar att dras till Gunnarsdóttir och 

Huy då dessa till stor del behandlar de relationella aspekterna och emotionella uttryck som 

inkluderas i rollen som mellanchef, tillsammans med Hochschilds och Goffmans teorier.  
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som använts för denna studie. Individuella kvalitativa 

intervjuer beskrivs samt vad en fallstudie innebär och varför detta valts som ansats. Vidare 

presenteras kodnings- och analysförfarande och problematik med metoden, en diskussion om 

trovärdighet och användbarhet samt etiska överväganden. 

4.1 Metodologisk ansats 

Kontexten för denna kvalitativa studie är fallstudien och valet föll på detta då intresset ligger i att 

studera rollen som mellanchef i ett specifikt företag samt de utvalda informanternas upplevelser 

av att befinna sig i rollen. Mellanchefspositionerna i det valda företaget är många och ser olika ut 

då de har olika uppgifter. För att förstå hur de olika rollerna ser ut, vilka erfarenheter, upplevelser 

och förväntningar som vilar på dessa individer, blir därmed en fallstudie en relevant metod 

(Merriam, 1994, s. 27). En fallstudie fokuserar  på individen på den utvalda platsen vilket gör att 

berättelser och subjektiva upplevelser från just denna plats blir viktigt att studera (Merriam, 1994, 

s. 58). I vissa fallstudier finns viljan att finna vilken mening de deltagande informanterna lägger i 

sin roll (Merriam, 1994, s. 158-159) och detta är en viktig aspekt i denna fallstudie. Tidigare 

studier som använt sig av denna metod är bland annat Rezvani och Hudson (2016) och Huy 

(2003) vilka presenterats i kapitlet om tidigare forskning (se avsnitt 2.1 samt 2.4). Syftet med en 

fallstudie är inte alltid att generalisera resultatet till populationen, utan att kunna förstå de 

berättelser som uppkommer i studien. Däremot vill man visa på att det kan finnas jämförbara 

och igenkännande punkter hos medlemmar i andra organisationer som befinner sig i samma roll. 

Denna metod tillsammans med den valda urvalsmetoden som är strategiskt urval (se avsnitt 4.2) 

gör att resultaten blir jämförbara inom organisationen och låter oss förstå hur företaget ser ut 

(Merriam, 1994, s. 183-185; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 284) 

 

Vi är i denna studie intresserade av att dels komma åt erfarenheter av de förväntningar som rent 

subjektivt finns inom rollen för mellanchefen, dels ta reda vilka förväntningar som upplevs finns 

från andra. Relationer till under- och överordnade samt andra mellanchefer är därför också av 

intresse. Förväntningar och känslor kopplade till dessa relationer och till rollen förväntas 

redovisas på bästa sätt genom kvalitativa individuella intervjuer, där informantens subjektiva 

erfarenhet blir viktig och relevant (Alvehus, 2013, s. 81). Genom att använda en kvalitativ ansats 

såsom individuella intervjuer diskuteras individens erfarenheter kring specifika situationer eller 

ting (Trost, 2010, s. 32). Det diskuterades även i uppsatsparet om en kvantitativ ansats i form av 

enkäter skulle vara användbart, men denna metod skulle inte tillåta en mer rik beskrivning av 
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individens erfarenheter, eller möjlighet att följa upp detta varför det valdes bort. Den mening 

som de informanter som deltar tillämpar på den egna rollen blir med den valda metoden möjlig 

att studera.   

 

Övergripande teman är i intervjusituationen i fokus (se bild 2 nedan samt bilaga 1) och metoden 

kompletteras av en intervjuguide med ytterligare frågor som ses som stöd för intervjuaren 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 46-47). Här inkluderas frågor som riktar in sig på olika 

situationer som kan tänkas uppkomma inom rollen samt sådana som handlar om relationer och 

emotioner. Forskningsfrågorna riktar in sig på frågor om roller, relationer, förväntningar och 

känslor. Detta innebär ett krav på att intervjufrågorna fokuserar på informantens subjektiva 

uppfattning och att frågor som handlar om emotioner och relationer ställs. Intervjumetoden 

anses därmed vara semi-strukturerad med en grad av tematisk öppenhet (Aspers, 2011, s. 143-

144). Detta innebär att informantens berättelse och egna verklighet är i fokus och som 

intervjuare riktas följdfrågor mot det som berättas men att intervjuaren har förberedda frågor 

som är av intresse att besvara, vilket gör intervjumetoden delvis men lågt standardiserad 

(Merriam, 1994, s. 87-88). 

4.2 Urvalsmetod 

Urvalsmetoden bestod i ett strategiskt urval (Alvehus, 2013, s. 67) vilket innebär att välja ut 

nyckelpersoner inom den kontext som är intressanta att studera, varför intervjuförfrågan har gått 

ut till alla mellanchefer på det aktuella företaget. Flera av mellancheferna har befunnit sig på olika 

nivåer i företaget (se bild 1, avsnitt 1.4) under olika tidsperioder, vilket gör det relevant att prata 

med dessa om erfarenheter från tidigare positioner inom företaget. Dessa roller kommer på 

begäran av Företaget X inte att nämnas av konfidentialitetsskäl. 

 

För att få kontakt med urvalsgruppen för denna studie, mellancheferna på Företaget X skickades 

ett informationsbrev ut via mejl med information om studien. Detta ledde till en grupp av 11 

informanter från olika nivåer i företaget (se bild 1, avsnitt 1.4). Kontakt med urvalsgruppen 

skedde genom att först kontakta VDn som gått ut till ledningen, som i sin tur vidarebefordrade 

informationen om möjlig studie till de tilltänkta informanterna. 

4.3 Insamlingsmetod 

Informationsbrevet som sändes ut följde Ejlertssons (2014) lista över viktig information som ska 

inkluderas i detta brev vilket bland annat är att ha en neutral men övertygande text och berätta 
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hur urvalet gjorts (Ejlertsson, 2014, s. 112). I denna uppsats innehöll brevet en kort beskrivning 

om vilka uppsatsförfattarna är, studiens syfte, längd och form på intervjuerna samt 

forskningsetiska principer. De 11 intervjuerna, som varade i 45 minuter till 1 timme genomfördes 

med hjälp av en skiss med översiktliga ämnen för intervjun som visades för informanten (se bild 

2 nedan samt bilaga 1).  

 
Bild 2: Övergripande teman för intervju 

 

Dessa översiktliga ämnen låg öppet under pågående intervju och diskuterades i början och slutet 

av denna. De skickades till informanterna i förväg som en del av informationsbrevet. Detta för 

att personen skulle känna sig trygg i vilka ämnen som skulle talas om samt kunna förbereda sig 

på dessa. Intervjun skedde på en tid och plats som passade personen i fråga, detta för att denna 

skulle känna sig så bekväm som möjligt i situationen. För att skapa ännu mer trygghet för 

informanten, utfördes intervjuerna på tu man hand med informanten och en intervjuare. Trost 

(2005) beskriver att om en intervju sker med två intervjuare finns det en risk att informanten 

känner sig obekväm, då intervjuarna kan ses som auktoriteter. Det kan dock vara positivt med 

två intervjuare för intervjuarens skull, då den ena kan intervjua och den andra kan anteckna 

(Trost, 2005, s. 46). I denna studie upplevdes det dock att informantens trygghet var viktigast 

varför metoden är relevant. 

 

Intervjun inleddes med en kort beskrivning av hur det skulle gå till, både ämnet som skulle 

behandlas och den formalia som krävdes inför intervjun. Formalia som nämndes var att 

personens identitet i fråga behandlas konfidentiellt, att endast behöriga kommer att veta vem 

personen är samt vilka som kommer att ha tillgång till uppsatsen vid ett senare skede (se avsnitt 

4.8 om etiska överväganden). Intervjuerna spelades in (samtycke för detta togs i början av 

intervjun) och anteckningar på block gjordes för att fånga upp de spontana tankar som uppkom 

för intervjuaren. Snarast efter intervjuns slut transkriberades intervjun ord för ord. 
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Intervjuerna transkriberades av den som utförde dessa och lästes igenom av författarkollegan. 

Den gicks igenom tillsammans och tonen och känslan diskuterades, hur den transkriberats och 

vad som var viktigt att uppmärksamma. Intervjuarens spontana tankar kring intervjun har även 

blivit en del av transkriberingen för att fånga specifika intryck i intervjun (Trost, 2010, s. 74-75) 

såsom att vissa informanter hade svårigheter att uttala sina känslor vid en specifik situation. I 

intervjun uppmärksammades snabbt eller långsamt tal och detta har skrivits ner som 

anteckningar av den som utfört intervjun. Förtydligat i transkriberingen är när informanten 

betonar ett visst ord, bokstav eller stavelse. Intervjuarens förstärkningar såsom “ja” eller “mm” 

har endast inkluderats då det ger en effekt eller har mening i konversationen eller inte överlappas 

av informantens svar. Denna avgränsning att ta bort onödiga förstärkningar tillåter även en 

lättare läsning av transkriberingen för vidare analys (Aspers, 2011, s. 155-156). Efter utförd 

transkribering utfördes en abduktiv kodning, som beskrivs nedan under avsnitt 4.6. 

4.4 Problematik med metoden 

Uppmärksammad problematik med metoden som har identifierats är forskareffekt samt forskar-

bias. Forskareffekt kan uppstå då en av uppsatsförfattarna är anställd på företaget och kan här 

innebära att informanten känner sig mer bekväm då hen känner till vem hon är, eller känna sig 

mindre bekväm med att vara ärlig i sitt svar av samma anledning (Repstad, 2007, s. 90-91). 

Detsamma kan ske från intervjuarens sida då förkunskap om informanten och företaget kan bli 

styrande i analysen av intervjun (Repstad, 2007, s. 70). Problematik med intervjuer kan även 

inkludera forskar-bias, eller intervjuskevhet vilket innebär att intervjun och resultatet kan 

förvridas om forskaren har förutfattade meningar om ämnet eller om informanten (Merriam, 

1994, s. 116). Viss information om företaget, situationen på detta och situationen för 

mellancheferna finns genom detta hos bägge uppsatsförfattare och kan leda till viss insyn i 

företagets organisation vilket ger förkunskap som är positiv för studien. Däremot kan denna 

förkunskap leda till fördomar kring kommande svar och resultat. För att motverka dessa effekter 

har intervjuerna delats upp mellan uppsatsförfattarna så det inte finns en nära relation mellan 

intervjuare och informant. Nära relation innebär här att intervjuare och informant arbetar tätt 

ihop på daglig basis.  

 

För att undvika problematik med intervjun som metod och på grund av relationen mellan 

intervjuaren och informanten har studien och analysen av intervjuerna skett reflexivt (Gadamer, 

2010, s. 109-110). Det innebär att intervjuarens egna roll i intervjusituationen och den 

förförståelse som finns för företagets och informantens situation tagits i beaktande för att inte få 
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ett felaktigt eller snedvridet resultat. Här blir hermeneutiska inslag gällande, då Gadamer (2010) 

även talar om förståelsens cirkel vilket innebär att vi förstår ting utifrån delar och helheter och 

hur dessa relateras till varandra för att förstå och analysera ett fenomen (Gadamer, 2010, s. 102). 

Fenomenet eller problemet kopplas i denna uppsats till mellanchefens komplexa roll och dess 

olika delar och dimensioner, där rollen som helhet förstås genom informanternas delade 

erfarenheter och uppsatsförfattarnas förförståelse om hur situationen i företaget ser ut.  

 

Problematik med metoden har även inkluderat bortfall och då företaget är stort med många 

medarbetare som arbetar skift under dygnets alla timmar har det visat sig svårt att komma i 

kontakt med alla dessa. Detta problem relateras till att alla chefer inte har en företagsmail. I dessa 

fall har det fysiskt lämnats ut ett informationsbrev till dessa personers överordnade chefer för 

vidarebefordran. Övrigt bortfall relateras till den stressade situation flera av de kontaktade 

cheferna har uttryckt sig befinna sig i och att de av den anledningen inte kunde delta. 

För att undvika bortfallsproblematik har vi valt att sända ut förfrågan och informationsbrev till 

samtliga 23 mellanchefer i olika skikt i detta företag. 

4.5 Förstudie 

Förstudien bestod i en 25 minuter lång intervju med en chef på det aktuella företaget där en 

övergripande frågeställning användes. Personen valdes ut för att hen har relevanta erfarenheter 

och arbetar på företaget, men hen har inget direkt personalansvar. Syftet med förstudien var att 

testa om intervjutekniken med en övergripande frågeställning fungerar och om dessa svarar på 

forskningsfrågan. Vissa av frågorna från intervjuguiden gick inte att tillämpa på förstudien då 

personen i fråga inte har den erfarenhet som krävs för att svara på frågorna. Detta även i och 

med att personen i denna studie inte definieras som mellanchef då hen har personalkontakt men 

inte direkt ansvar för dessa. Resultaten av förstudien visade de brister som fanns i intervjuguiden. 

En omarbetning av intervjuguiden efter förstudien skapade bättre förutsättningar för kommande 

intervjuer. Att testa kodning efter tilltänkta teorier och se vilka ämnen som uppkom spontant var 

också ett viktigt syfte för denna förstudie (Aspers, 2007, s. 66). Kodboken har utvecklats efter 

hand och beskrivs tillsammans med analysförfarandet nedan.  

4.6 Analysförfarande och kodning 

Den analysteknik som är mest relevant för denna studie är den statisk-dynamiska analysen. Detta 

då kodning och analys i denna studie utgår ifrån valda teorier. Denna teknik går ut på att finna 

relationer mellan begrepp och kategorier samt koder. Dessa tekniker har legat till grund för 
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analysen av intervjuerna men kompletteras av en idealtypscentrerad analys för att finna mönster 

och ofta förekommande uttryck i informanternas svar (Aspers, 2007, s. 192).  

 

Kodboken är skapad utifrån tilltänkta teorier vilket kan ses som en begränsning av analysen. Att 

arbeta både deduktivt och induktivt har därför varit viktigt för att få fram flera sidor av den 

insamlade empirin och för att inte endast bekräfta de egna teorierna (Alvehus, 2013, s. 109). Ett 

deduktivt, tematiskt kodnings-förfarande har använts för att skapa kodboken då tilltänkta teorier 

har använts som teman. Sedan har kodboken utökats med möjliga kategorier och därefter koder 

som kan tänkas uppkomma i den transkriberade intervjun. Koderna syftar till att finna relevanta 

mönster inom det övergripande temat. Exempel på några deduktiva koder är Hochschilds 

‘emotion management’ (Hochschild, 2012, s. 20) och Goffmans ‘mediator’ (Goffman, 1959, s. 

148). Genom en hermeneutisk meningstolkning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 226) har mönster 

funnits i olika delar av intervjuerna. Dessa mönster kopplas samman till en helhetsbild av 

mellanchefspositionen. Genom ett reflekterande arbete har även induktiva koder hittats, vilket 

har gett flera alternativa tolkningar (Aspers, 2007, s. 180). Syftet med induktiv kodning var att 

finna ytterligare mönster som inte kan beskrivas med de valda teorierna, men som kan kopplas 

till resultat i tidigare utförd forskning, vilket motiverar kodningsförfarandet. Exempel på några av 

dessa induktiva koder är “stöd” och “stress”. Kombinationen av deduktiva och induktiva koder 

gör att den valda metoden kan beskrivas som abduktiv (Alvehus, 2013, s. 109). Genom arbetet 

med deduktiv och induktiv kodning blir resultatet av denna studie jämförbar med andra studier, 

då de funna koderna även går att relatera till tidigare forskning, se till exempel Huy (2002), 

Gunnarsdòttir (2016) samt Newell och Dopson (1996) samt Sundkvist och Zingmark (2003). 

4.7 Trovärdighet och användbarhet 

Då detta är en kvalitativ studie blir diskussion om trovärdighet, användbarhet och tillförlitlighet 

snarare än validitet och reliabilitet relevant, vilket används inom kvantitativ forskning. I Den 

kvalitativa forskningsintervjun av Kvale och Brinkmann (2009) diskuteras dessa begrepp och 

författarna refererar begreppen till forskning utförd av Lincoln och Guba (1985) som omskapat 

dessa begrepp till fördel för den kvalitativa forskningen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). 

Trovärdighet relateras till den kännedom av ämnet som uppnås och att teman, kategorier och 

koder blir jämförbara. I denna studie uppnås trovärdighet genom den metod av tematisk kodning 

som används och den kunskap och förförståelse för ämnet och företaget som finns hos 

uppsatsförfattarna. I en kvalitativ studie är alltså förförståelse viktigt. Även tydlighet och kritisk 

reflektion viktigt (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 133) och i denna studie uppnås detta genom 
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transparens om det analytiska arbetet samt medvetenhet om forskareffekt och forskarbias. Även 

uttrycket giltighet kan här användas och diskuteras bland annat genom att ett argument ska vara 

hållbart, försvarbart och övertygande (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 264). Detta kan jämföras med 

begreppet validitet i till exempel kvantitativ samhällsvetenskaplig forskning. I detta arbete har 

giltighet uppnåtts genom att presentera citat som överensstämmer med varandra tillsammans 

med en analys av dessa.  

 

Användbarheten i detta fall innebär även att analysen skulle kunna leda till vidare forskning inom 

och utom det aktuella området (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 135-136) och kan här tillsammans 

med uttrycket tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009, s 263) diskuteras som en synonym till 

reliabilitet. Studiens ansats som fall gör att användbarhet kan uppnås genom att beskriva den 

situation som personerna i studien befinner sig i och dessa kan relatera till liknande fall i andra 

organisationer (Merriam, 1994, s. 187). Tillförlitlighet kan uppnås genom att andra forskare kan 

utföra samma studie på andra tidpunkter och detta kan göras genom att samma slags frågor ställs 

till alla informanter och att intervjuerna kodas på samma sätt. Detta kan vara svårare vid öppna 

intervjuförfaranden (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 262). För att uppnå ytterligare tillförlitlighet 

har etiska överväganden enligt Vetenskapsrådet (2002, 2017) följts.  

4.8 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts enligt Vetenskapsrådets (2002, 2017) principer. Dessa inkluderar 

informationskravet, vilket innebär att vi vid förfrågan om intervju har informerat vilka vi är och 

vilken institution vi kommer ifrån. Informanten har även informerats om studiens syfte och 

vilken roll informanten har i studien. Det har informerats om att deltagande är frivilligt och att 

informanten kan avbryta sitt deltagande när som helst innan och under intervjun 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vidare information innebar tänkt längd på intervjun och under 

vilken tidsram de kan tänkas ske. Informanten har även informerats om var uppsatsen publiceras 

och att hen tillsammans med företagsledningen kommer att ta del av denna uppsats då det var ett 

av kraven från organisationen. Här har så stor transparens som möjligt varit viktig 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 39). 

 

Nyttjandekravet innebär att informantens uppgifter endast får användas för forskningsändamålet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14) vilket innebär att dessa uppgifter endast kommer att användas för 

denna studie. Ytterligare ett krav är samtyckeskravet, vilket innebär att informanten har rätt att 

själv bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2017, s. 31). Hen kan i och med 
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informationen avbryta sin medverkan innan och under intervjuns gång (Vetenskapsrådet, 2017, s. 

27). Inhämtandet av samtycke har skett flera gånger under studiens gång. Först vid den 

preliminära kontakten kring intresset att delta i studien, senare vid den andra kontakten angående 

plats för intervjun och slutligen även ett muntligt inhämtande av samtycke vid intervjuns början. 

Allt detta gjordes för att säkerställa att informanten skulle känna sig trygg i sin medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att informanten är medveten om att endast behöriga kommer att 

ha tillgång till deras uppgifter samt att dessa uppgifter inte kommer att spridas till obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). Informanten informerades i början av intervjutillfället om att 

dennes personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Överväganden inför denna studie 

inkluderade att i rapporteringen utesluta kön och namn samt specifik roll eller avdelning, detta 

för att kunna anonymisera materialet i största möjliga mån. I kommande kapitel redovisas det 

resultat som denna studie har kommit fram till och detta analyseras tillsammans med den 

insamlade empirin. 
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5. Resultat och analys 

Alltså, det är ingen roll för vem som helst tyvärr. Det är både press uppifrån och underifrån. [...] Du är 

som en magnet till dem (Informant 4) 

 

Citatet beskriver kärnan av rollen som mellanchef - att det finns press från både mellanchefens 

överordnade chef och de anställda som mellanchefen ansvarar för. Press kan uppkomma genom 

förväntningar från de olika parterna och att ha en passande personlighet är viktigt för att klara av 

rollen samt för att klara av den polariserade kraft som uppstår mellan de två lägren av 

överordnade chefer och underordnade anställda. Detta kommer under kommande kapitel att 

presenteras under rubriker som består av de två frågeställningarna för denna uppsats, vilka är: 

 

- Vilka relationer är kopplade till mellanchefsrollen och hur hanteras känslor i dessa 

relationer?  

- Vilken betydelse har egna och andras förväntningar för den känslomässiga hanteringen 

av rollen? 

 

Det empiriska materialet analyseras utifrån dessa frågeställningar och kopplas samman med 

relevanta begrepp från det teoretiska ramverket och presenteras genom underrubriker där 

likheter med tidigare forskning redovisas. För att få en överblick över det perspektiv denna 

uppsats utgått ifrån presenteras först symbolisk interaktionism och hur detta perspektiv 

sammanförs med det empiriska materialet. Detta tillsammans med det hermeneutiska 

förhållningssättet till analysen av rollen inleder detta kapitel med uppsatsens resultat och analys. 

5.1 Vilka relationer är kopplade till mellanchefsrollen och hur hanteras känslor i 

dessa relationer? 

Det som studerats i denna uppsats är rollen som mellanchef och vilka delar i denna roll som 

uppfattas som viktiga för personen som innehar rollen. Informanternas beskrivningar och 

upplevelser är ett viktigt bidrag till att förstå helheten av rollen i sig och vilka faktorer som ligger 

bakom den egna uppfattningen av rollen. Den hermeneutiska tolkningen och förståelsen av dessa 

beskrivningar gör att en helhetsbild träder fram och delar i denna bild består av de relationer som 

är kopplade till att befinna sig i en mellanchefsposition. Mellanchefen interagerar med anställda, 

kollegor, chefer och kunder på daglig basis och detta skapar och formar sättet mellanchefen beter 

sig på. Detta beteende skapas därför genom en social process och denna sociala process som 

delas med de mellanchefen interagerar med, skapar tolkningar och förväntningar på hur hen ska 

bete sig i rollen och i olika situationer. Blumer (1969) beskriver denna process som social 
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interaktion och denna process görs synlig i mellanchefens vardag då vardagen präglas av 

interaktion och relationer till andra varför perspektivet är viktigt för denna studie. Mellanchefen 

själv och andra omkring denne reflekterar över de förväntningar som finns, både de egna 

förväntningarna och andras och skapar således en roll som hen agerar i.  

 

Enligt Blumer (1969) interagerar vi genom symboler och skapar således mening för saker och 

ting. De olika nivåerna inom Företaget X skapar en hierarkisk uppdelning som i denna uppsats 

symboliseras av våningar på företaget som visar sig i uttrycket “Den tredje våningen” som nämns 

av flertalet informanter. Som Informant 10 uttrycker det: “Cheferna. Cheferna sitter på tredje 

våningen, därför. Tredje våningen.” Här beskriver informanten att det finns en viss symbolik i 

uttrycket “tredje våningen” och att detta är något som används av många på företaget och alla 

vet vad detta innebär. Till denna symbolik kopplas även uttrycket “där uppe” och “där nere” 

samt “andra sidan” som är en jämförelse med cheferna och de anställda och som nämns av 

flertalet informanter. Denna symbolik återkommer i nedan analys av relationer som tillhör rollen 

som mellanchef samt de förväntningar som finns och som påverkar mellanchefen. 

 

För att förstå rollen som mellanchef på Företaget X måste man förstå kontexten som 

informanterna befinner sig i. Under studiens gång befann sig organisationen i en omorganisation 

vilket påverkade vissa informanter mer negativt än andra. Denna omorganisation är inte i fokus i 

denna uppsats då den mer fokuserar på berättelser om den mer bestående situation som 

mellanchefen befinner sig i, vilket kan inkludera de känslor som Hochschild beskriver som mer 

bestående än de emotioner som kan uppkomma i mer tillfälliga situationer. Företaget X är inom 

flygbranschen och denna är ständigt föränderlig och igång, då flygplan ankommer och avgår vid 

dygnets alla timmar. Detta leder till att det finns externa krav och tider som mellancheferna som 

jobbar på Företaget X måste förhålla sig till. Denna föränderliga bransch beskriver flera 

informanter som något positivt och som en av anledningarna till varför de fortsätter arbeta på 

Företaget X. På frågan: “Vad är det bästa med att jobba på Företaget X?” svarar Informant 1 att: 

“Det är svårt att ta sig härifrån. Det är nånting... Det är otroligt föränderligt och snabbt, det är 

kul med föränderligheten.” På samma fråga nämner Informant 10 att:  

 

[...]Och, inte någon dag är den andra lik vilket passar mig alldeles utmärkt. För det kan bli ganska 

tråkigt annars om man är en sån som jag. Man [är] ganska van vid tempot, pulsen, att det händer 

saker HELA tiden, jag tänker inte att det händer saker hela tiden för det är min normalvardag. 

Men eftersom jag är en person som trivs med det, så har jag valt att stanna. 
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Denna föränderliga och tidsanpassade bransch leder dock till att arbetsuppgifterna är strikt 

anpassade utifrån flygplanens ankomster och avgångar och därför tvingas många arbetsuppgifter 

uträttas “[...] alltid nu nu, nu nu!” (Informant 10). Detta leder till att man i sin roll inte kan anpassa 

eller planera sin dag. Som Informant 11 beskriver det: “En arbetsdag ser inte ut på ett speciellt 

sätt för det är alltid olika saker.”  

 

Citatet visar att man i rollen som mellanchef på Företaget X alltid har olika uppgifter att 

handskas med. Arbetsuppgifterna som informanterna beskriver sig ha i sin roll är både 

administrativa och personalinriktade men att det även uppkommer arbetsuppgifter i rollen som 

kanske inte tillhör rollen i sig. Informant 2 beskriver det som att: “Även om det inte är våra 

arbetsuppgifter egentligen, så har vi tagit på oss dem.”  

 

Thomas och Linstead (2002) nämner i sin artikel att rollen som mellanchef är suddig på grund av 

att man inte riktigt vet var gränsen går mellan mellanchefspositionen, överordnade och 

underordnade. Informant 4 beskriver att: 

 

[...] jag är mellanchef och då tar jag både chefsjobbet och mitt och mina [underordnades] jobb. 

Om mina skiftledare inte kan göra det de ska göra då ska jag stötta dem i det, om de behöver 

hjälp och om de inte kan lösa vissa situationer. Om det är något som de inte kan påverka då 

måste jag påverka. Samtidigt måste jag har den här kollen på ekonomi, på säkerhet, på regler att 

allt följs som det ska och jag måste ha nöjda kunder. 

 

Mellanchefen befinner sig alltså som Thomas och Linstead uttrycker det på en plats där mitten 

placeras både nära chefen men även nära de anställda. Det visar även på vad Geer (2014) menar 

att man som mellanchef ingår i en dyad, man är både ledare och följare. Informant 4 har fått lösa 

situationer som hen beskrev trots att det inte ingår i hens arbetsuppgifter, och uttrycker en 

mångfald i uppgifter vilket i sin tur leder att det uppstår förvirring i rollen. Konsekvensen av 

denna suddiga, förvirrande roll är att det blir krävande för personen i rollen och som Informant 

4 beskriver det så: “kräver [det] jätte jätte mycket.” Som Thomas och Linstead (2002) beskriver i 

sin artikel leder denna suddiga roll till osäkerhet, förvirring och tvetydighet, något som 

framkommer hos informant 3 som säger: “Det är nya känslor varje dag. vänta, ska jag göra det 

här, eller inte göra det här? Jaha, jag SKULLE göra det här, varför då, vem gör det här då?” I 

detta citat ser man den förvirring och tvetydighet som verkar definiera rollen som mellanchef 

och detta kopplas även an till Janusansiktet. Janusansiktet symboliserar i denna uppsats att rollen 

som mellanchef består av arbetsuppgifter som tillhör både de över- och underordnade samt att 

man befinner sig både fysiskt och mentalt någonstans mellan dessa parter och rapporterar till 

båda dessa, något som beskrivits ovan. Denna symbolik återfinns i kommande stycken om 
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relationer och förväntningar kopplade till mellanchefen. Konsekvenserna av att befinna sig i 

denna position som stundtals är krävande, är att mellanchefen är en aktör och tar på sig en roll 

och framträder i denna för att klara av situationen hen befinner sig i. Dessa konsekvenser 

beskrivs nedan med hjälp av Goffmans (1959) rollteori. 

5.1.1 Mediatorn och kollegan 

En aktör är enligt Goffman (1959) en individ som tar en roll. I denna studie symboliserar 

individerna de deltagande informanterna och därmed aktörerna och rollen som diskuteras är 

mellanchefsrollen samt dess tillhörande roller. I en roll kan det uppstå en diskrepans mellan 

individen och rollen i sig vilket kan leda till rollkonflikt vilket även tas upp av Huy (2002). I 

denna studie har det visat sig att mellanchefen till stor del kan skilja på individen, aktören och 

rollen.  

 

Informant 8 beskriver att man som mellanchef bör: “[...]kunna ta på dig en keps att nu är jag 

chef här och sen kanske man tar av sig den när man går hem.” Detta citat visar på att man enligt 

Informant 8 bör träda i en roll som mellanchef när man är på arbetsplatsen att man “tar på sig” 

kepsen. Informant 5 beskriver en liknande situation om att ha två separata roller: “Man tar på sig 

en kostym när man kommer hem och en när man är på jobbet.” Metaforen kostym kan därmed 

kopplas till kepsen i Informant 8s citat då dessa två metaforer symboliserar att man träder i och 

ur en roll. Båda dessa citat visar på att man generellt har två olika roller, en roll hemma och en 

roll på arbetsplatsen. I denna studie har Goffmans (1959) roller mediatorrollen och kollegarollen 

funnits inom rollen som mellanchef och dessa kommer att diskuteras nedan.  

 

Utifrån de rollerna som en aktör innehar så har det framkommit att mellanchefen både har rollen 

som mediator och som kollega. Dessa roller uppkommer i olika relationer, mediatorrollen 

uppkommer i relationen med chefer och anställda och kollegarollen uppkommer i relationen 

med andra mellanchefer. Informant 3 beskriver att när man får direktiv ovanifrån så måste man: 

“[...] men som mellanchef så, det som kommer där uppifrån måste man vandla om till ett språk 

som de [personalen] förstår.” Informant 6 beskriver det på ett liknande sätt att: “[...] man får ju 

hitta ett sätt, att mala sönder det som kommer uppifrån, göra om det till nånting annat.”  

 

Båda dessa citat visar på att man som mellanchef tar in information ovanifrån och omvandlar 

samt förmedlar denna till personalen. Informant 9 utvecklar denna tanke med att beskriva hur 

man följer direktiv ovanifrån genom att samarbeta med anställda och sedan ta idén vidare till 

ledningen: “Vi måste kompromissa om vad som är bäst. Vi har en brainstorm från min personal, 
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de tankarna kan jag ta med mig från min personal till ledningen.” Även Informant 7 stämmer in i 

detta och säger: “ofta så kan [man] väl förklara varför till dem där uppe och att de till och med 

köper det.” 

 

Att vara mediator innebär att man medlar mellan två olika grupper och dessa grupper visar sig 

här vara ledningen och personalen. Citaten visar även på de olika sätt som mediatorn medlar, 

antingen genom att ta det som kommer ovanifrån och förmedla det till personalen eller åt det 

motsatta hållet. Detta visar även Gunnarsdóttir (2016) i sin artikel att mellanchefer hamnar i 

mitten av de över- och underordnade och att hen balanserar mellan parternas olika 

förväntningar. Detta tillsammans med Sundkvist och Zingmark (2003) som säger att denna 

balans ofta är ett måste för mellanchefen. Att mellanchefen befinner sig i mediatorrollen mellan 

två olika roller är även något som Mantere (2008) nämner i sin artikel.  

 

Ännu en del av mediatorrollen är att få veta hemligheter från båda sidorna. Informant 11 svarade 

vid frågan om det finns svårigheter med att få veta information kring organisationen innan 

dennes personal, att det är “jättesvårt” men att man har ett ansvar i rollen som mellanchef och då 

kan man inte dela med sig viss information. Detta kan kopplas till Goffmans (1959) beskrivning 

om mediatorn att man får veta hemligheter från två olika sidor och att man ger ett äkta men 

spelat intryck att man är mer lojal till den ena sidan än den andra. Genom att hålla hemligheter 

från de anställda så är mellanchefen i denna situation mer lojal mot överordnade, men detta ingår 

enligt informanten i hens roll. Beskrivningen om hur mellanchefen tar på sig en mediatoroll och 

befinner sig mellan två läger visar återigen på hur egenskaperna av Janusansiktet definierar 

mellanchefsrollen. 

  

Ett sätt för en aktör att slappna av är att interagera och samarbeta med en kollega och som i 

Goffmans (1959) termer innehar “kollegarollen”. Denna roll innebär att mellanchefen har 

samma förståelse och kunskaper som den hen interagerar med och i denna uppsats definieras 

detta som en annan mellanchef. I denna studie har kollegarollen upptäckts bland vissa 

mellanchefer och dessa relationer kan ske på samma nivå eller en nivå under (se avsnitt 1.4 bild 

1). Informant 2 nämner att hen och en annan mellanchef på samma nivå har ett gott samarbete: 

“Nej men vi har ett bra samarbete. Vi är verkligen så här den ena handen förbättrar den 

andra.[...] Det är få gånger vi verkligen hamnat på helt motsatta beslut på nånting.” 

 

Detta citat visar på det goda samarbete som mellancheferna har och att de delar kunskaper och 

förståelse för varandra då de har samma framträdande och svårigheter i rollen. Rollen 
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kännetecknas även av att man kan slappna av när man interagerar med en kollega då man inte 

behöver upprätthålla sitt framträdande för varandra. Vid frågan om vem man letar stöd hos och 

pratar med om något specifikt och kanske känslomässigt inträffat svarar Informant 7 att: “Men 

det är ju nån kollega oftast, ja det är ju en kollega.”  

 

Informant 3 berättar att vid en stressad arbetssituation så: “brukar [jag] sätta mig ner med X. Då 

sitter vi mellan 4 ögon och DÅ lugnar man ner sig.” X är i detta citat en mellanchef som 

Informant 3 har arbetat tätt ihop med. Båda dessa citat visar på att man som mellanchef söker 

stöd hos en kollega vid en händelse som är jobbig eller stressande. Att visa känslor efter en 

jobbig händelse och att söka stöd hos en annan mellanchef innebär att mellanchefen inte längre 

befinner sig i sin roll där hen behöver upprätthålla sitt framträdande. Här är personen fri att visa 

hur denne känner och mår och kan då slappna av i kollegans närvaro. Han et al. (2014) beskriver 

även i sin studie om vikten av att få stöd av andra i en organisation för att motverka ångest och 

frustration. 

 

Kollegarollen kan alltså finnas på samma nivå som mellanchefen befinner sig på men det har 

även framkommit i denna studie är att rollen inte framkommer så ofta då de flesta informanterna 

uttrycker starkare relationer till underordnade. Som informant 3 beskriver det: “Nej men det har 

kommit så många mellanchefer och vi är så långt ifrån varandra så man jobbar så olika så vi 

kommer aldrig ha det bandet [...]”  

 

Citatet visar på att avdelningarna och uppgifterna är så olika vilket gör att mellancheferna inte 

har en nära relation. Informant 1 nämner i likhet med Informant 3 att:“ Men det är ju inte så att 

man har en korrelation i sina roller så man hjälper varandra.” Detta leder till att kollegarollen och 

den relation som uppstår mellancheferna emellan, inte är så vanlig på vissa nivåer inom företaget 

då man inte har ett samarbete. Dock har Informant 1 en lite mer positiv syn på dessa relationer 

då hen uttrycker att det går att finna det kollegiala stödet på samma nivå om man letar efter det: 

“[...] det är inget problem när man kontaktar och ber om hjälp.”  

 

En aspekt där kollegarollen är viktig, är för de mellanchefer som upplevde nedskärningar och en 

tuffare period inom företaget. Informant 10 beskriver det som att relationerna ändrades under 

denna period och att: “Jah äh, vi blev ju tightare, vi blev ju tvungna, vare sig vi ville eller inte, att 

ställa upp på varann.” Detta visar hur mellancheferna blev närmare varandra under denna period 

och hur det ledde till att de stöttade varandra. Vid frågan om dessa kollegiala band finns kvar 

idag så svarar Informant 10 att de banden helt klart finns kvar. Om man inte hittar kollegarollen 
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på samma nivå som beskrivs ovan så har det uppkommit på en nivå under. Informant 9 nämner 

att hen har en: “[...] jättelojal [anställd] som är min högra hand. Hen tar hand om allt, det är jag 

som har tränat upp [den anställda].” Detta citat visar på att informanten kan hitta kollegarollen 

hos dennes underordnade dels på grund av att de delar samma kunskap, vilket också 

kännetecknar kollegarollen men även på grund av att hen är lojal. Denna lojalitet från de 

underordnade och vikten av goda relationer med dem presenteras vidare nedan.  

5.1.2 Vikten av goda relationer med underordnade 

I denna studie har det framkommit att det för mellanchefen är viktigt med goda relationer med 

dennes anställda och att denna relation dominerar när mellanchefen talar om de relationer som 

denna har på företaget. Som visats ovan finns viss, men relativt dålig kontakt med andra 

mellanchefer och att avsaknaden av denna kontakt kompletteras med god kontakt till de anställda 

inom den egna gruppen. Det har även framkommit att det i vissa fall finns en avsaknad av 

relationer till en överordnad chef men att det finns ett önskemål om förbättrade relationer och 

ökad kommunikation även uppåt i ledet. Nedan presenteras relationer till de anställda och 

känslor samt behovet av stöd som är kopplade till dessa. Därefter presenteras relationen till 

chefer, känslor och behovet av stöd kopplat till dessa på motsvarande vis. 

 

Då mellanchefen inte har mycket kontakt med andra mellanchefer och därmed inte har det 

kollegiala stödet på den nivån, hittas den oftast hos de anställda. För att man som mellanchef inte 

ska bli ensam, stressad och må dåligt i rollen krävs denna goda relation till de anställda och detta 

beskrivs av Informant 2 som: 

 

Det är viktigast för våran avdelning att vi verkligen har en sammanhållning som gör att man inte 

får in sjukanmälningar på en sommarfredag. Att folk är ärliga [...] Och det är det som gör våran 

avdelning ganska unik. Att vi har en ganska öppen dialog med varandra. Men vi har liksom blivit 

som kompisar.” 

 

Detta citat visar på att en god relation med de anställda är viktigt för att arbetet ska fungera 

smidigt och att man ska må bra i rollen som mellanchef. Informanten beskriver att hen inte bara 

har en god arbetsrelation men att de även har blivit vänner på grund av den öppna dialogen som 

finns på avdelningen. Denna öppna dialog och nära relation kan dock ha konsekvenser, som här 

beskrivs av samma informant som:  

 

I och med att jag kände [personen] privat sen länge så var ju det den jobbigaste perioden i mitt liv 

som byggde inför det här samtalet och det var ju väldigt jobbigt. Verkligen [...] hen var en 

kompis. 
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Här beskriver informanten att rollen kan vara påfrestande då hen måste hantera situationer och 

personer som kan vara jobbigare än vanligt om hen har en nära relation till denna. Nära 

relationer beskrivs uppkomma efter att man som mellanchef arbetat på företaget en längre tid 

och därmed fått erfarenhet av både arbetet men även haft tiden att etablera goda relationer. 

Denna tid har enligt Informant 11 lett till både positiva och negativa konsekvenser då hen 

beskriver på frågan om hur erfarenheten i rollen har påverkat hen, att den både har “hjälpt och 

stjälpt”. Informanten säger att: “Många av de jag är chef för är mina vänner [...] Det 

[erfarenheten] har hjälpt mig i min roll för att det har hjälpt mig vara effektiv men det är stjälpt 

mig för det är mina vänner.” Att vara nära vän med sina anställda uppfattas här som en svårighet 

i arbetet då hen måste ta beslut som effektiviserar arbetet men som kan påverka de anställda och 

därmed dennes vänner negativt.  

 

Att ha nära relationer i sin roll som mellanchef är viktigt för den egna personen men kan ha 

konsekvenser i och med att man ibland måste agera utifrån sin roll och inte den egna personen.  

Båda dessa citat inkluderar spår av rollkonflikt då det verkar finnas en diskrepans mellan 

personen och aktören i rollen. Detta är enligt Goffman (1959) oundvikligt men hanterbart, något 

som påvisas i ovanstående citat. Denna konsekvens visar sig även genom viss problematik med 

öppenhet från de anställdas sida:  

 

Folk som tidigare var vänner som man pratade med, har svårare för att sätta sig ner med mig och 

öppna upp. För nu är jag andra sidan. Generellt sett så är många samma lika för de känner mig 

som person och kan skilja på det. Men folk som inte kan skilja på det, mig som person och att jag 

har en roll. De har jag inte samma relation med. (Informant 11) 

 

Här visar det sig att den nära relation som mellanchefen har med vissa anställda leder till 

begränsningar i hur de anställda vågar öppna upp och prata med denne. Här ses spår av feeling 

rules, som Hochschild (2003) nämner och detta talar för att relationen med de anställda kan 

definieras av regler att uttrycka sina känslor eller att hålla tillbaka dem. Denna hantering av 

känslor har i denna studie funnits i mellanchefens kontakt med de anställda men även gentemot 

överordnade chefer vilket presenteras vidare nedan.  

5.1.3 Emotion work, emotional labour och rolldistans 

Hanteringen av känslor refererar till Hochschilds (2003) begrepp emotion work och är det 

fysiska och mentala arbete som mellanchefen utför för att kunna hantera sin roll samt de egna 

känslorna i relationen med de anställda och chefer. Mellanchefen gör detta för att det dels tillhör 
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rollen att ha ett professionellt ansikte men även en personlig relation till de anställda och 

cheferna. I en arbetssituation ses arbetet med känslor som emotional labour, avlönat arbete med 

känslorna. Mellanchefen behöver, för att skydda sig själv och de anställda idka detta 

känslomässiga arbete och kontrollerar därför sina egna känslor. Huy (2002) beskriver i sin artikel 

att mellanchefen har en nyckelroll i att hantera de känslor som uppkommer i samband med de 

relationer hen har. Här uppstår en emotionell balansering som innebär att mellanchefen måste 

balansera de egna och de anställdas känslor så de känner att de får en kontinuitet i vardagen på 

arbetsplatsen. Enligt Huy (2002) är det viktigt att kunna tala om sina känslor för att minska 

missnöje och trötthet, något som uppkommit inom denna studie, bland annat genom Informant 

9 som säger:  

 

Ja det suger ju, jag har tappat mycket energi. Folk bara suger ut energi, jag ger energi till dem och 

tillslut så är jag helt tom! Jag får min energi av att vara med dem. Jag måste först peppa dem. Jag 

har några i personalen, några som jag har tillit till, jag kan berätta hur JAG känner. Där får jag 

tillbaka min positiva energi. Dom suger ut det dåliga, alltihopa. 

 

Citatet visar på vikten av att mellanchefen själv får stöd och får uttrycka sina känslor för att klara 

av rollen, samtidigt som mellanchefen själv behöver stötta sina anställda genom att peppa dem 

innan hen själv får ge uttryck för sina känslor och balanserar således mellan dessa genom 

emotional labour. 

 

Till emotional labour hör även uttrycket surface acting och är något som uppkommit flertalet 

gånger i informanternas berättelser. Informant 4 beskriver en situation där hen var tvungen att 

hålla tillbaka och maskera sina egna känslor av irritation och ledsamhet och visade ett lugn utåt:  

 

Jag var jättelugn oavsett vad hen sa, jag var otroligt jättelugn. Jag respekterade [den anställda] 

tillbaka, jag sa inte emot. [...] Jag är chef jag måste visa den här bilden. Oavsett vad man känner 

inuti måste man ha kontroll annars är man inte värd att vara chef. Annars tappar man kontroll 

över allt och alla. 

 

Denna surface acting innebär att informanten var tvungen att agera såsom hen var lugn, men 

inuti fanns andra känslor som personen på grund av sin roll som mellanchef inte kunde uttrycka. 

Detta agerande kräver att mellanchefen själv får avlastning ibland, något som redovisas ovan 

med de goda relationerna till vissa anställda. Som citatet visar på, har informanten varit tvungen 

att agera utifrån sin roll som mellanchef och ha det som Goffman (1959) kallar för självkontroll 

vilket innebär att informanten fick förtrycka de känslor som uppkom i interaktionen med den 

anställda. Detta för att känslorna inte passar den roll hen befinner sig i och visar på att det finns 
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spår av feeling rules inom rollen som mellanchef, som även Gunnarsdóttir (2016) nämner i sin 

artikel. 

 

Ännu ett sätt för mellanchefen att agera i sin roll utan att låta ens känslor påverka situationen hen 

befinner sig i, är genom rolldistans. Informant 10 beskriver att när hen säger upp en anställd att: 

“Där tar jag aldrig in mig som person utan där är det chefen bara. Men det är nog för att skydda 

både mig och mottagaren.” Informant 8 beskriver en liknande situation vid en uppsägning av en 

anställd att hen måste “hålla mig inom ramarna av min roll.” Båda dessa citat visar på att 

informanterna inte går in i rollkonflikt som Goffman (1961) beskriver det utan de använder 

rolldistans som ett verktyg för att klara av sin roll. De har inte en känslomässig eller kognitiv 

koppling till sina roller i dessa stunder utan de låter rollen styra istället för personen. Med detta 

menas att informanterna inte låter sina personligheter styra utan att de istället framträder i 

mellanchefsrollen. Detta på grund av att det inte är fördelaktigt att låta mellanchefens 

individuella känslor utageras i dessa situationer då detta skulle avbryta framträdandet i rollen. 

Informant 10 beskriver även att denna rolldistans är för att skydda både personen och sig själv 

och detta känslomässiga arbete är en form av emotional labour. Denna hantering av känslor 

kopplas vidare nedan till de olika accepterade eller icke accepterade regioner (platser) där känslor 

kan utageras. 

5.1.4 Regioner för agerande och känslor 

I flertalet intervjuer har det framkommit att det mesta emotion work uppkommer i relationen 

med överordnade chefer. De goda relationerna med de anställda gör dock att det inte finns några 

strikta regler, så kallade feeling rules som gör att man tvingas hålla tillbaka eller framkalla känslor 

som kanske inte överensstämmer med hur man verkligen känner. Däremot finns vissa platser där 

det är mer fördelaktigt än andra att uttrycka sina känslor. Informant 9 beskriver situationen som: 

 

Jag har några favoriter, några jag har tillit till och som jag kan prata med. Jag kan bara säga till 

dem, du, life sucks idag. Då kan dem fråga, varför? De behöver inte ens vara direkt 

underordnade, det kan vara vanliga medarbetare. När jag känner mig så känns det mer privat när 

vi sitter på kontoret. 

 

Här beskriver informanten att stödet finns hos de anställda och att det inte spelar någon roll var i 

ledet denna befinner sig, att hen känner sig trygg att uttrycka sina känslor i samband med stress 

och andra jobbiga situationer just på grund av den goda relation som etablerats mellan hen och 

de anställda. Vidare beskrivs det dock att man som mellanchef inte alltid i alla situationer kan 

uttrycka sina känslor då det kan gå ut över andra anställda, varför mellanchefen känner sig mer 
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bekväm att uttrycka sina känslor i det privata, på kontoret. Goffman (1959) beskriver detta som 

den främre och bakre regionen, där den främre är scenen där man framträder och tar på sig en 

roll utan att visa känslor. Den bakre regionen är kontoret, där mellanchefen kan förbereda sig 

och uttrycka sina känslor på ett ärligt sätt där hen inte har någon publik att agera för. Informant 

4 beskriver hur hen delar sig på två när den upplever en jobbig situation: 

 

Jag brukar ju dela mig på två. Det glada personen som alltid måste vara utåt och möta folk och 

sen den stressade personen som är inåt när jag sitter själv och gör mitt jobb [...] Nu får jag stressa 

i min egen takt, så att jag inte påverkar andra! 

 

I detta citat beskriver informanten att hen befinner sig i den främre regionen när hen har ett glatt 

ansikte utåt och den bakre regionen när personen får stressa i sin egen takt. I den främre 

regionen visar informanten även på surface acting, då denne visar på ett glatt ansikte utåt men 

inombords är hen stressad. I den bakre regionen när informanten är själv så framkommer 

stressen och de undertryckta känslor som mellanchefen inte vill ska påverka andra. Denna vilja 

att inte påverka andra med sitt mående och att visa en glad bild utåt visar på en vilja att 

upprätthålla sitt framträdande i rollen som mellanchef. Detta citat visar även på den emotionella 

balansering som Huy (2002) talar om, som skapas för att hantera den egnas och de anställdas 

känslor på olika sätt. Återigen visas spår av Janusansiktet som definierar mellanchefen och som 

här skapas av det emotional labour som utförs av informanten som delar sig på två på grund av 

motsägande känslor. 

 

Vissa mellanchefer beskriver en svårighet att upprätthålla en glad bild utåt när de har mycket att 

göra. Informant 1 beskriver att när hen håller på med arbetsuppgifter i kontoret och en anställd 

kommer och knackar på att hen: 

 

[...] då blir jag ju mer att jag svarar vresigt när nån försöker prata med mig.[...] Man har ju sin 

tidspress. Man hör ju sig själv att man låter [...]otrevlig. Eller man inte tar blicken ifrån datorn. [...] 

Det är ju också upp till en själv att titta upp i två sekunder och [säga] “jag har inte tid just nu. 

Skulle du kunna vänta.” Man vill ju finnas till. Så att det är nånting man själv måste jobba vidare 

på.  

 

 Detta citat visar på hur informanten inte kan upprätthålla sitt framträdande i sin roll framför en 

anställd i och med att hen svarar vresigt. Informant 11 beskriver också hur hen bemöter en 

anställd på ett sätt som inte passar in i rollen som mellanchef då denna hade mycket att göra och 

att detta ledde till att personen inte kunde upprätthålla sitt framträdande:  
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För jag hade JÄTTEMYCKET att göra [...] Så kom hen till mig och frågade. Då sa jag att vi får ta 

det imorgon för jag HINNER inte idag. Då kände hen ju vibbarna. Jag var jättestressad för jag 

ville ju inte göra det så. 

 

Båda dessa beskrivningar visar på att individerna reflekterar över hur de agerar och ser sig själva 

därmed, som Blumer (1969) uttrycker det som objekt. Citaten visar på svårigheter i att 

upprätthålla ett framträdande när en anställd kommer till kontoret och att man tappar vad 

Goffman (1959) kallar självkontroll eller i Hochschilds (2003) mening avsaknad av emotion 

management. Denna situation kan kopplas till Goffmans (1959) beskrivning av att den främre 

och bakre regionen ibland kan vara en och samma plats. För den anställda som knackar på hos 

mellanchefen är kontoret en mötesplats för att kommunicera med chefen men för mellanchefen 

så är kontoret den bakre regionen där hen kan slappna av. Detta visar på att de två parterna 

definierar situationen på olika sätt och det leder till svårigheterna som beskrivits ovan. 

 

Ett exempel på deep acting som framkommit i denna studie är när Informant 4 talar om hur hen 

agerar mot anställda i en stressad situation, något som beskrivits ovan även som surface acting. 

Det personen berättar är hur hen förändrar sitt beteende för att andra ska må bra, men att 

stressen ofta finns kvar inombords. Informanten beskriver dock denna emotional labour som 

positiv då det förändrar det egna måendet på djupet: 

 

Jag brukar ha typ två personer i en. När jag möter folk då är jag alltid glad och trevlig och vill 

gärna skoja. Och det hjälper mig faktiskt att lugna ner mig lite grann när det gäller mitt jobb. 

 

Här beskrivs att den känslomässiga statusen ändras med hjälp av ett förändrat beteende och är 

för informanten positivt. I denna studie har känsloreglering i form av deep acting inte 

framkommit i någon större utsträckning, utan emotion management samt emotional labour i 

form av surface acting används mer flitigt av mellanchefer i denna organisation. Detta visar på att 

det framträdande som mellanchefen gör är det av en roll i den främre regionen och känslor lättas 

oftast i den bakre regionen vilket är i det privata på kontoret. Detta för att känslor inte ska 

påverka de anställda eller andra chefer i mellanchefens närhet. 

5.1.5 Vikten av goda relationer med överordnade 

Problematik som framkommit i relationen till överordnade chefer inkluderar fysisk distans och 

avsaknad av stöd samt tid till att etablera en relation, men relationen beskrivs även som positiv, 

väletablerad och nära. Resultatet indikerar på att en god relation till chefer är önskat och viktigt 
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för mellanchefens välmående i rollen. Som konstaterats i tidigare avsnitt finns ofta en distans 

mellan de anställda och mellanchefen samt de överordnade cheferna som sitter på ett annat 

våningsplan och kontor än övriga. Detta har beskrivits som “tredje våningen” eller ”där uppe” 

och återkommer i beskrivningen om hur relationen och samarbetet påverkas av den fysiska 

avgränsningen. Informant 2 uttrycker att: 

 

[...] [vi] har aldrig problem här nere, det bara funkar och vi bara löser våra egna problem och man 

vet ju att det finns ju ingen där uppe som tar ansvar för oss, för det är ingen som vet hur det 

funkar här egentligen. Vi ringer om det är kris om det verkligen är nånting vi inte klarar av. Vi 

hade ingen att svara till under en lång period, då var våran närmaste chef någon som satt på 3:e 

våningen. Så det har bara varit luddigt vem vi ska prata med så vi har försökt lösa problemet 

själva. Bäst vi kan.  

 

Detta visar på att en närvarande chef är viktigt både för att stötta mellanchefen i det vardagliga 

arbetet samt att det behöver styrkas vem de ska kunna vända sig till vid behov. Informanten 

berättar att hen fått lösa situationer ändå och att detta beror på att det inte finns någon som har 

erfarenhet nog att hjälpa dem. För denna informant innebär avsaknaden av relation till en 

överordnad chef att hen får ta på sig uppgifter som inte tillhör dennes roll, vilket i sig leder till 

förvirring i rollen samt viss överbelastning i och med att “det är mycket kommunikationsspärrar” 

(Informant 2) som mellanchefen vill överkomma. En lösning på detta problem presenteras 

genom ett önskemål om fler fysiska möten och regelbunden kontakt, något som flera 

informanter uttrycker behövs.  

 

Relationen till chefer har även beskrivits som positiv där känslor uttrycks fritt. Det visas alltså i 

denna relation på att feeling rules inte behöver existera i alla relationer och situationer utan i 

denna studie har det visat sig att informanterna känner en tillit till sina chefer och att de kan gå 

till dem för att uttrycka oro och stress. Som Informant 3 uttrycker det när hen får frågan om hur 

relationen ser ut: “Jag har ju sagt åt mina chefer att nu måste jag prata av mig. Så kör vi så.”  

Informanten uttrycker dock en viss antydan till att känslor inte alltid är tillåtna och att man 

ibland behöver kontrollera sina känslor genom att: “Jag kan komma med dumma skämt och då 

förstår de att nu är det dags. Alltså inte rakt ut, men de märker när det är dags.” 

 

Här påvisas viss emotion management vilket här innebär att mellanchefen måste kontrollera vilka 

känslor som uttrycks och använder därför skämt som ett verktyg för att kunna kontrollera 

känslorna, för att sedan få uttrycka dessa känslor tillsammans med chefen. Huy (2002) lyfter i sin 

artikel att benägenheten att dela känslor är positivt vilket det även verkar vara för mellanchefen. 

Detta gör att missnöjet minskar trots den krävande situation som många mellanchefer befinner 
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sig i. Att mellanchefen anpassar sig efter regler för känsloyttring uppkommer främst i relationen 

till överordnade chefer, då det som påvisats, mestadels finns stöd och känsloyttring i relation till 

mellanchefens underordnade men som beskrivits ovan, även mot överordnade. Detta tycks bero 

på viss stress och som Informant 9 beskriver relationen mot överordnade: “Jo de har lika 

mycket. Så jag kan inte bara gå dit och ösa ut, de har också lika mycket som jag.” 

5.1.6 Vikten av stöd 

I detta avsnitt presenteras mellanchefens uttryckta behov av stöd för att lära sig och för att klara 

av sin roll och inte känna sig ensam eller stressad. Detta stöd uttrycks behövas komma från både 

över- och underordnade och presenteras nedan med stöd i tidigare forskning.  

 

Stöd i rollen som mellanchef verkar vara viktigt för att klara av rollen, känna sig säker i denna 

och för att inte uppleva förvirring i rollen. I denna studie uttrycker flertalet informanter att de 

känner ett avsaknad av stöd från överordnade chefer, dels när personen är ny i sin roll som 

mellanchef men även i det dagliga arbetet. Informant 3 beskriver introduktionen i den nya rollen 

som att hen blev lämnad ensam i sitt arbete: “Jag uppfattar det bara som att man vart lite 

övergiven när det var dags.” Detta kopplas till företagets tillämpning av så kallat “learning by 

doing” vilket innebär att man lär sig vad rollen innebär genom att vara i den och lära sig dag för 

dag, utan direkt överlämning av annan anställd eller chef. Informanten uttrycker vid frågan om 

hen har fått något stöd i övergången till den nya rollen att:  

 

Inte i den utsträckning jag vill ha, men här har vi kört learning by doing. Inte riktigt som jag vill 

ha det, nej. Jag vill ha en bas, sen får man lära sig därifrån men när det inte finns en bas. [...] Det 

finns INGA tydliga tecken på att såhär gör vi upplärning, välkommen. Inga såna grejer.   

 

Vikten av stöd har uppkommit i tidigare forskning i Newell och Dopsons (1996) artikel om att 

stöd och utveckling är viktigt för att mellanchefen ska klara av sin roll i en ny organisation. Även 

Elofson et. al (2016) beskriver att stöd är viktigt för god psykosocial arbetsmiljö och för att 

stressnivån ska vara låg. Informant 5 beskriver en upplevd hög stressnivå på grund av 

avsaknaden av överlämning och learning by doing: “När jag kom in här så var det ingen direkt 

överlämning eller man fick bara gissa sig till saker till att börja med.” 

 

Stressen som uppstår på grund av denna avsaknad av stöd är en konsekvens som beskrivs av 

många informanter. Om detta stöd inte erbjuds lämnas mellanchefen utan handlingsutrymme, 

något som Newell och Dopson (1996) nämner i sin artikel och som kan utrönas hos Informant 7 

som uttrycker:  
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[I min roll] tycker jag att det jobbigaste var att jag själv behövde saker, men jag kunde inte få det 

själv att fungera. Man är ju avhängig på att någon anna ska leverera, och då menar jag högre upp i 

kedjan. 

 

Detta lilla handlingsutrymme uttrycks kunna leda till stress i rollen och hos personen. Informant 

1 uttrycker att det ibland kan kännas som om chefen: “Har ju börjat sätta käppar i hjulet hos mig 

för det händer ingenting.” En lösning på detta inkluderar ökad personlig överlämning i den nya 

rollen, ökad kommunikation och en närmare relation med överordnade chefer. Även förtroende 

för organisationen och till varandra verkar viktigt för att man som mellanchef ska känna sig 

stöttad i sin roll, något som även Zhang et al. (2008) nämner i sin studie. Här beskriver 

informanter en vikt av att ha tillit till medarbetare och chefer för att känna sig trygg i sin roll. 

 

Informant 6 beskriver att rollen som mellanchef kan vara ganska ensam beroende på var i ledet 

och på vilken nivå man befinner sig. Att om man befinner sig i det högre nivåerna så har man 

ingen att avlasta vissa arbetsuppgifter på. Trots denna avsaknad av överlämning och minskat 

handlingsutrymme som har beskrivits ovan uttrycker informanterna att det finns mycket stöd att 

få från andra medarbetare och chefer samt att en nära relation etableras ju längre man arbetar 

tillsammans och lär känna varandra. Informant 7 beskriver det som: 

  

Det är ju enklare, jag har ju jobbat på massa olika ställen, och vet hur det fungerar och allt det 

här, jag kan ju vända mig till nån annan som jag inte egentligen ska vända mig till för jag vet att 

den här KAN jag få hjälp av, det är väldigt jobbigt att bli inplockad i det här, fattar ingenting, du 

har inga kontakter, du vet inte var du ska vända dig. DÅ blir det JÄVLIGT jobbigt. 

 

Detta citat visar på att erfarenhet är viktigt för att veta var man kan hitta stöd för att klara av sin 

roll. Utan denna erfarenhet och kunskap så upplever mellanchefen svårigheter i rollen. Att det 

blir ensamt och förvirrande när man inte vet vem man ska hitta stöd hos, något som Informant 7 

etiketterar “jävligt jobbigt.” Informant 6 beskriver också att det är ytterst viktigt att ha 

“Erfarenhet och även förmågan att lita på andra…” men att detta tar tid, men när man väl “ har 

de här resurserna, runt omkring då blir ju livet betydligt bättre.” McConville och Holden (1999) 

nämner i sin studie att om man inte har de resurser man behöver så leder det till en ensam roll 

vilket överensstämmer med vad Informant 6 och 7 har sagt. Rezvani och Hudson (2016) nämner 

i sin studie att kunskap är en viktig resurs för att klara av rollen som mellanchef. Forskarna 

kopplar denna kunskap till förmågan att kontrollera flera roller i en och visar även på att 

erfarenhet är viktigt då denna erfarenhet leder till att man kan handskas med sin roll på ett 

framgångsrikt sätt. 



 

45 
 

 

Den nära relationen till chefer och stödet som går att hitta där har beskrivits av informanterna 

som viktigt i rollen och att detta stöd uppkommer mer och mer på grund av hur cheferna i 

företaget är som personer. Informanterna beskriver det som: “Den nuvarande. Hen är jättebra 

och bryr sig” (Informant 9). “[...] Men där [hos den överordnade chefen] känner jag ett 

ENORMT stöd” (Informant 1). Även informant 11 uttrycker detta och säger: “Jag och min 

närmsta chef har väldigt mycket kontakt. Vi pratar väldigt, väldigt ofta. Mycket är ju att jag har 

tagit personens roll så då har hen blivit lite grann som min mentor.” 

 

Stödet tycks i denna studie finnas hos både de underordnade till mellanchefen, något som 

presenterats ovan i avsnittet om vikten av goda relationer till de anställda, men även hos en 

överordnad chef. Här poängteras att en god relation till underordnade är viktigt för personen i 

rollen men att stödet från chefer är viktigt för att man som mellanchef ska klara av sin roll. 

5.1.7 Sammanfattning av resultat och analys, frågeställning 1 

Ovanstående avsnitt har svarat på frågan “Vilka relationer är kopplade till mellanchefsrollen och 

hur hanteras känslor i dessa relationer?” Resultatet som presenterats i detta kapitel visar på att 

mellanchefens roll är mångfacetterad och problematisk och innehar både positiva och negativa 

aspekter. Dessa beror till viss del på branschen i sig och hur man som person förhåller sig till 

denna men även hur rollen i företaget ser ut. Resultatet visar även att mellanchefen har goda 

relationer till underordnade och lite sämre relation till överordnade chefer. Stöd i form av 

överlämning till nya uppgifter och känslomässigt sådant vid stress uttrycks som viktigt för 

mellanchefens välmående i rollen. Kommande avsnitt presenterar egenskaper såsom erfarenhet 

och en stark personlighet som viktigt för att klara av de förväntningar som finns på rollen, 

tillsammans med emotioners koppling till dessa förväntningar. Empirin i detta avsnitt får stöd i 

teorier om hantering av känslor, sociala roller samt tidigare forskning. 

5.2 Vilken betydelse har egna och andras förväntningar för den känslomässiga 

hanteringen av rollen? 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit i frågan om vilken betydelse olika 

förväntningar har för mellanchefen och den känslomässiga hanteringen av rollen. Förväntningar 

presenteras i förhållande till teorier av Goffman (1959) om mellanchefen som en social roll, 

Hochschilds (2003) etikettering av känslor samt med koppling till tidigare forskning. I denna del 

har en mestadels induktiv analys uppmärksammats då förväntningar från överordnade är mer 

outtalade och oklara än förväntningar från underordnade. I tillägg överensstämmer de egna 
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förväntningarna i denna studie mer med de anställdas förväntningar än med chefernas 

förväntningar. 

5.2.1 Egna förväntningar i rollen 

I denna studie har det framkommit att informanternas egna förväntningar baseras på vad man 

vill åstadkomma och prestera i rollen samt på vilka förväntningar de själva tror finns på dem. 

I flera intervjuer har det framkommit en vilja av informanterna att prestera i sin roll vilket hänger 

samman med informantens personlighet. Informant 2 beskriver det som: 

 

Men jag har på nåt sätt fallit in i den här rollen och försöker vara den perfekta chefen man ser på 

Hollywoodfilmer. Och det är väl typ det som tillfredställer mig att få höra “fan du är bra” och 

såna saker. 

 

Detta citat visar på att man i rollen som mellanchef vill vara den “perfekta” chefen vilket även 

Informant 1 nämner att hen i sin roll har den egna förväntningen: “Att vara bäst.” Informant 2 

beskriver även i citatet ovan att det är tillfredsställande att få beröm i sin roll vilket Informant 4 

också nämner: “Jag vill att kunden ska komma hit och bli imponerad att WOW det här är 

perfekt. Det här är det bästa som finns.” Här visar Informant 4 på en stolthet i sin roll, att 

imponera på kunden och uppfylla de externa förväntningarna som finns på mellanchefsrollen. 

De externa förväntningarna från kunden har då blivit en del av de egna förväntningarna. 

Förväntningar från andra parter som kan uppkomma i rollen som mellanchef kommer att 

presenteras och analyseras vidare i avsnitt 5.2.2.   

 

I studien har det inte uppkommit hur de egna förväntningar gentemot cheferna ser ut och en 

möjlig förklaring till detta är att mellancheferna inte har fått några uttalade förväntningar på sin 

roll från överordnade vilket kommer att diskuteras mer nedan. Det finns dock egna 

förväntningar på hur man ska vara gentemot de anställda vilket både handlar om att finnas där i 

en stödjande roll och att använda sin kunskap för att förbättra för de anställda. Informant 9 

beskriver vikten av att vara stödjande i rollen som chef:  

 

Förstår du vad jag menar om man känner att sin personal, att du kanske är lite känslig, då måste 

jag vara lite varsam istället för att höja rösten och såna grejer. Det är väldigt viktigt som chef. 

 

Här visar Informant 9 på hur viktigt det är för hen att känna sin personal för att kunna vara en 

stödjande chef och att kunna som Goffman (1959) nämner, definiera situationen på ett sätt så att 

det överensstämmer med personalens emotionella tillstånd. I viss likhet med Delmestris (2006) 

studie så blir den här informanten påverkad av den person hen interagerar med och hur denna är 
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som person och ändrar sin personlighet på grund av detta. Citatet visar även på att för denna 

informant så finns inga feeling rules, regler i hens avdelning om vilka känslor som får och inte får 

visas utan det viktigaste för informanten i den egna rollen är att kunna tolka de känslor som 

personalen ger ut. Att uppmärksamma personalen och personalens mående är en förväntning 

som även Informant 11 har då hen nämner en vilja att få tiden att: “räcka till så att jag faktiskt 

kan ge alla den uppmärksamhet de behöver.” Återigen visas det här en önskan och en egen 

förväntan om att kunna uppmärksamma och stödja personalen. 

 

Det finns även förväntningar på rollen om att använda den egna erfarenheten och kunskapen för 

att underlätta för de anställda. Informant 3 beskriver det som: “Jag förväntar mig att jag ska vara 

personalens språkrör. Alltså, jag vet vad som krävs, jag vet vad som behövs.” Detta citat visar på 

en egen förväntan om att finnas där för personalen men även att man har en erfarenhet i rollen 

som gör att man vet vad som är bäst. Thomas-Gregory (2014) nämner i sin artikel att man i 

mellanchefsrollen har erfarenheter från både privatlivet och sin arbetsroll vilket påverkar 

mellanchefens identitet. Citatet visar på just detta, att Informant 3 har erfarenheter sen innan 

vilket gör att han vet vad personalen behöver. Detta påverkar då de förväntningar hen har på sig 

själv i mellanchefsrollen vilket då blir en del av hens identitet som chef. Informant 8 beskriver 

också en förväntan att: “[...] vara där för att se att allt funkar” vilket här kopplas till informantens 

personlighet. 

 

Det har visats sig att ens egna förväntningar i rollen som mellanchef inte alltid överensstämmer 

med under- eller överordnades förväntningar. Informant 2 beskriver det som att: “Jag tror att 

förväntningarna nerifrån är högre på mig än vad jag har på mig själv i mitt jobb.” Informant 8 

uttrycker i likhet till detta att de inte alltid överensstämmer: 

 

Nej inte alltid. För i och med att jag är ju väldigt uppbokad på möten, jag är inte alltid där jag 

skulle vilja vara. Så jag är ju lite frånvarande från min personal. Så, min vision är väl kanske lite 

mindre möten och lite mer bland personalen. Så inte 100 % överensstämmer det.” 

  

Dessa citat visar på att ens egna förväntningar inte alltid överensstämmer med de anställda, och 

att de anställda ofta har högre förväntningar på individen och mellanchefsrollen än vad 

informanten själv har. Då mellanchefsrollen i Goffmans (1959) termer är en social roll där det 

finns tillskrivna regler och rättigheter i hur man ska bete sig, finns det förväntningar på denna 

roll. Andras förväntningar på rollen samt konsekvenserna av att befinna sig i en social roll 

kommer att presenteras ytterligare nedan. 
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5.2.2 Andras förväntningar på rollen 

I denna studie finns som beskrivits ovan vissa förväntningar på den egna rollen utifrån 

mellanchefen själv. Dessa förväntningar kommer antingen från en själv och beror på ens 

personlighet, eller internt inom organisationen i form av under- eller överordnade samt externa 

förväntningar som kommer från kunder. Dessa förväntningar har alla beskrivits av 

informanterna och resultatet visar att dessa förväntningar skapar en viss känsla av att vara klämd 

hos mellanchefen då denna slits mellan vilken part som är viktigast att tillfredsställa, något som 

tas upp av både Sundkvist och Zingmark (2003) samt Mantere (2008) och Geer (2014). Det har 

framkommit att externa förväntningar från kunder är något som alla måste rätta sig efter då 

branschen, som nämnts ovan är mycket tidsanpassad. Detta tillsammans med lagar och regler har 

beskrivits som ett måste för mellanchefen att följa. “Först och främst så måste man prioritera 

utifrån lagar och regler, så är ju livet.” (Informant 10) 

5.2.3 Förväntningar från underordnade 

Externa förväntningar och de från anställda har ibland beskrivits som motsägande. Informant 4 

beskriver att: 

 

De respekterar mig otroligt mycket men samtidigt så lovar jag dem aldrig saker som jag inte kan 

göra. Typ, jag lovar aldrig att fixa det här, men sen vet jag att jag inte kan fixa det här för att det 

är olagligt eller något. Om man är ärlig med dem från första gången de frågar, det är det 

viktigaste.  

 

Trots externa krav och vissa motsättningar är förväntningar från anställda något som 

mellanchefen vurmar för och dessa förväntningar har visat sig stämma bäst överens med de egna 

förväntningarna på rollen, till skillnad mot de förväntningar som kommer ovanifrån från chefen. 

Informanterna uttrycker att förväntningar från de anställda inkluderar att: “Man är rak och ärlig 

och att lyssna!” (Informant 6), “Lyssna är jätteviktigt” (Informant 7) och Informant 10 som 

uttrycker att hen tar sig denna tid och säger att: “Jag tar mig tid att lyssna på dem.” Dessa 

förväntningar från de anställda är enligt informanterna viktiga att anpassa sig efter och uttrycks 

nedan av Informant 10 som viktigare än att chefen får uppmärksamhet. Detta kopplas även till 

de goda relationer som finns mellan de anställda och mellanchefen och uttrycks genom att det 

beror på situationen hur man som mellanchef måste prioritera mellan olika förväntningar.   

 

Då får chefen vänta, hehe. Nämen chefen klarar sig oftast själv, men om det är någon i 

personalen som behöver något nu nu nu, så är det oftast något som behövs ordentligt annars så 

klarar dem sig också själva.  
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Förväntningar är enligt Informant 10 situationella och det är därför hen måste anpassa sig efter 

varje situation som denne ställs inför. Detta beskrivs av andra informanter som uttrycker att 

mellanchefen själv och de anställda ofta har olika definition av situationen, såsom Goffman 

(1959) beskriver det och att man i denna situation behöver projicera den egna föreställningen om 

hur situationen ser ut, för att de anställda ska förstå vilka förväntningar man som mellanchef 

arbetar med. Här påvisas även en känsla av att vara klämd mellan förväntningarna som kommer 

från anställda och de från chefer: 

 

Vissa förväntar sig saker som de kanske inte borde förvänta sig också. Men det är svårt för alla 

ser ju inte hela vägen. Bara för att du har en viss roll får du inte göra precis vad du vill, för att lösa 

deras problem, utan det finns fortfarande två, tre steg TILL som tyvärr styr vissa saker, som vi 

kanske inte håller med om jämt. (Informant 7) 

 

Citatet visar på att mellanchefen och andra aktörer definierar situationen på olika sätt. Här visas 

en önskan från mellanchefen att egna och andras förväntningar ska överensstämma samt att 

andras definition av situationen ska överensstämma med den egna. Relationen till de anställda 

speglas mycket i de förväntningar de har på mellanchefen. Men även att mellanchefen har dåligt 

med handlingsutrymme på grund av dessa förväntningar, något som Newell och Dopson (1996) 

också beskriver i sin artikel. Sundkvist och Zingmark (2003) uttrycker att mellanchefen behöver 

balansera mellan de olika förväntningarna som kommer från under- och överordnade och att 

dessa kan vara uttalade eller outtalade. Här beskrivs det även att förväntningarna som går isär 

skapar en luddig roll, som även beskrivs av Thomas och Linstead (2002). 

 

Alltså det där är ju så luddigt. Det är ju så luddigt just eftersom [...] min arbetsbeskrivning säger 

en sak medans mina anställda förväntar sig nånting annat. De tror ju att jag är deras heltidschef 

även när jag är ledig. Så när jag är ledig kan jag få samtal. (Informant 2) 

 

Alltså jag vet inte riktigt vad jag har för förväntningar ifrån uppåt och neråt. Det är inget tydligt 

sånt. Det är ju mer en själv som bygger upp det. När jag sökte den här tjänsten så sa jag att jag 

ville ha en sån här “Det här förväntar vi oss av dig.” Jag har aldrig fått nån. (Informant 1) 

 

Citaten visar här på att det finns en viss avsaknad av förväntningar från överordnade samt 

motsägande förväntningar från underordnade vilket leder till att jobbet går ut över fritiden samt 

att det uppstår en förvirring i rollen. Dessa förväntningar samt avsaknad av dessa skapar enligt 

Mantere (2008) och Gunnarsdóttir (2016) en rollförvirring och skapar rollen av mediatorn mellan 

de två lägren. Denna mediator vars roll beskrivs av Goffman (1959) som en medlare, syns tydligt 

i informanternas beskrivningar av hanteringen av förväntningar från under- och överordnade. 

Enligt Mantere (2008) skapar dessa förväntningar förvirring och stress, vilket kan leda till att man 
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som mellanchef tar med sig jobbet hem eller som Sundkvist och Zingmark (2003) nämner, kan 

ge en emotionell utgång såsom ilska eller ledsamhet. 

 

I rollen som mellanchef finns även förväntningar som skapats av tidigare innehavare av rollen. 

Enligt Goffman (1959) finns rättigheter och skyldigheter i en social roll och regler för hur man 

ska bete sig i rollen. Detta framkommer tydligt när informant 11 pratar om sin roll och de 

förväntningar som finns på denna:  

 

[...] Och i och med att min företrädare har gjort det i flera år och jag kommer in som ny, så har 

man ju förväntning på rollen i och med att det här har funkat förut. Och då förväntar ju folk 

omedvetet att det ska funka fortfarande. 

  

Som även Informant 1 beskriver det får hen jobba med arbetsuppgifter som inte tillhör rollen i 

och med att dennes företrädare har arbetat på ett visst sätt som skapat förväntningar på rollen. 

Detta skapar en stress hos personen som uttrycker att för att dennes företrädare tagit hem jobb, 

gör även hen det och säger att det är:  

 

Eftersom det [arbetsuppgifterna] inte är på plats. [...] Min företrädare har ju låtit det vara så. På 

helgerna har hen vaknat kl 4 och kollat sin telefon och sett “oj nu är han sjuk”. Det ska jag inte 

hålla på med. 

5.2.4 Förväntningar från överordnade 

Det har i denna studie framkommit att förväntningar från chefer inte alltid är uttalade och är 

något som skapar förvirring hos mellanchefen. Förväntningarna från chefer har beskrivits i 

förhållande till anställdas förväntningar som luddiga och informanter beskriver det som att det är 

på grund av bristande kommunikation som detta inte uttalats men beskrivs som något som 

önskas. Informant 11 beskriver det som:  

 

Nej de enda uttalade förväntningar jag har fått av mina chefer, det är att du ska vara klar den 

HÄR månaden, då ska du vara färdig. Och vad färdig innebär vet inte ens jag. Det får jag väl se 

liksom, hehe. Men MINA förväntningar på mig har jag inte fått uttalade.  

 

Denna bristande kommunikation och outtalade eller krävande förväntningar kan för 

mellanchefen leda till stress, att man tar hem jobb och därmed vissa emotionella konsekvenser. 

Elofson et al. (2016) beskriver dessa förväntningar som kommer ovanifrån som beklämmande 

för mellanchefen och att det är dessa som skapar mest börda i jämförelse med förväntningarna 

från underordnade och att dessa två läger skapar en fälla som mellanchefen upplever sig befinna 

sig i. I denna studie har det framkommit uttryck av stress och hantering av denna men det har 
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visat sig mindre vanligt att uttrycka en viss känsla som denna stress ger. Som Hochschild (2003) 

talar om har etikettering av känslor framkommit och har beskrivits tematiskt av Informant 7 i 

form av “väldigt jobbigt” och uttrycks genom Informant 3 på frågan om vad som sker med 

känslolivet under stressade situationer att det blir ett: “Väääldigt, väldigt jobbigt känsloliv…” 

Huy (2002) beskriver i sin artikel att arbetssituationen kan gå ut över arbets- och privatlivet och i 

denna studie beskrivs konsekvensen av att förväntningarna och arbetsuppgifterna är otydliga 

som att personen inte kan slutföra sitt arbete på jobbet utan: “då tar jag med mig jobbet hem. 

För då kan jag bara, när det blir för mycket på jobbet då (klappar i händerna) stänger jag av på 

jobbet bara” (Informant 3). 

 

En annan konsekvens av förväntningar på rollen är som Informant 6 nedan beskriver är på 

grund av avsaknad av förutsättningar, vilket är något som McConville och Holden (1999) 

beskriver det, att man på grund av denna avsaknad upplever rollkonflikt och får därför svårt att 

fatta beslut i sin roll. Dessa aspekter beskrivs som: 

 

Man ser ju andra som hamnar där och.. de blir ju stressade, TOKstressade. Och det brukar inte 

sluta bra. Förutsättningarna fanns inte. Det är ju inte lugn och ro på jobbet, kan man inte påstå. 

Det enda man vet idag är att imorrn kommer det inte vara som vi tänker oss. I stort sett. Den 

planen vi har kommer att förändras. Och det är konstant så (Informant 6). 

 

Detta citat beskriver både konsekvenserna av rollen som mellanchef och vad oklara 

förväntningar och dubbla arbetsroller skapar för situation för mellanchefen. Här beskrivs 

avsaknad av resurser och förutsättningar inom företaget och att det många gånger kan vara 

branschen i sig som skapar den stress och oklarhet som just nu definierar rollen som mellanchef.  

 

I övrigt har det i denna studie funnits resultat som pekar på att man som mellanchef behöver ha 

en stark, proaktiv personlighet för att kunna klara av rollen, något som styrks i tidigare forskning 

från Han et al. (2014). I denna studie framkommer personlighet i samtalet om vad som krävs för 

att klara av stressiga situationer och Informant 9 uttrycker att man behöver vara stresstålig och 

beslutsam och att detta är viktigt i och med den föränderliga organisation som Företaget X är:  

“[...] Måste ha den rätta mannen på den rätta platsen.” och de egenskaper man inte får ha enligt 

denna respondent är: [...]Ej stresstålig. Eller inte kunna ta beslut. Hehe.” Samma informant 

uttrycker i likhet med övriga informanter att branschen är föränderlig på ett positivt sätt och att 

man i ett jobb som detta behöver vara nära sina känslor och detta beskrivs i detta avslutande 

citat: 

Positivt är att ingen dag är den andra lik. Det är som vädret. Därför måste man alltid ha is i 

magen. Gå efter dina känslor. Och ditt hjärta.  
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5.2.5 Sammanfattning av resultat och analys, frågeställning 2 

Ovanstående avsnitt har svarat på frågan: “Vilken betydelse har egna och andras förväntningar 

för den känslomässiga hanteringen av rollen?” Resultatet visar på att förväntningar har stor 

betydelse för hur mellanchefen mår och hur hanteringen av rollen och känslor sker. Andras och 

egna förväntningar kan skapa rollförvirring och stress hos mellanchefen om dessa förväntningar 

är otydliga eller om de inte stämmer överens med varandra eller med förväntningarna på den 

egna rollen. Förväntningarna från överordnade eller externa agenter ses mer som krav som 

pressar mellanchefen, medan förväntningarna från anställda ses som mer hanterbara om än till 

viss del pressande och stressande om dessa förväntningar och önskningar inte kan tillgodoses. 

Det har visat sig att förväntningar som mellanchefen har på sig själv oftare överensstämmer med 

de anställdas förväntningar än med chefernas förväntningar. Detta ger mellanchefen en viss 

känsla av att vara klämd mellan de båda lägrens förväntningar men även en tillfredsställelse om 

hen lyckas tillfredsställa de anställdas önskemål. Här visas Janusansiktet till stor del då 

mellanchefen måste balansera mellan dessa förväntningar. Det har även framkommit att den 

egna personligheten har stor betydelse för att kunna hantera egna samt samt andras 

förväntningar och för att trivas i sin roll som mellanchef. 
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6. Diskussion 

I detta sista kapitel diskuteras resultatet i förhållande till teorier och tidigare forskning 

tillsammans med en reflektion och problematisering av dessa samt den metod som använts för 

denna studie. Här inkluderas även förslag till alternativa teorier och vidare forskning.  

6.1 Relationen tidigare forskning och resultat   

I denna studie har vi funnit många kopplingar mellan tidigare forskning och resultat vilket anses 

som positivt då resultatet styrker både tidigare forskning samt denna studie. Tidigare forskning 

bekräftar en del av de resultat som kommit av denna studie genom betydelsen av stöd från 

chefer och medarbetare (Sundkvist & Zingmark, 2003; Elofsson et. al, 2016), de emotionella och 

relationella aspekterna av rollen (Gunnarsdóttir, 2016; Huy, 2002) samt vikten av tydliga 

förväntningar (Mantere, 2008; Geer, 2014) vikten av erfarenhet (Thomas-Gregory, 2014) och en 

proaktiv personlighet (Han et.al., 2014).  

 

Även om ett flertal kopplingar funnits mellan resultatet i denna studie och tidigare forskning, 

finns det avvikelser. Flertalet av artiklarna i kapitlet om tidigare forskning handlar bland annat 

om omorganisationer (Newell & Dopson, 1996; Mantere, 2008), något vi inte tagit hänsyn till i 

denna studie. Viktigt att nämna är däremot att Företaget X befann sig i en omorganisation under 

studiens gång vilket kan ha påverkat vissa informanternas svar då de kopplade an till den 

situation de befinner sig i idag. Däremot utgick de flesta ifrån den situation de vanligtvis befinner 

sig i, något vi även uppmuntrade till. Resultaten från denna studie avviker även från tidigare 

forskning gällande mellanchefer och rollkonflikt (Han et al. 2014; McConville & Holden, 1999) 

då vi i denna studie har funnit att informanterna använder sig av rolldistans och hamnar då inte i 

rollkonflikt på samma sätt som artiklarna beskriver. Det har funnits svårigheter i att finna artiklar 

som fokuserar på emotioner vilket påverkar vårt resultat på grund av att vi inte har kunnat dra de 

kopplingar som vi hade förväntat oss. Gunnarsdóttir (2016) och Huy (2002) diskuterar i sina 

artiklar emotioner och även Goffmans (1959) roller men vi har inte använt dessa artiklar i samma 

utsträckning som vi trodde på grund av att vissa emotionella aspekter inte har funnits i vår 

fallstudie. Tidigare forskning har alltså i stor utsträckning använt sig av andra perspektiv än det 

socialpsykologiska, något denna studie bidragit med. 

6.2 Relationen teori och resultat 

Som beskrivits ovan har många kopplingar mellan resultat och tidigare forskning funnits i denna 

studie. Den symboliskt interaktionistiska perspektivet beskrivet av Blumer (1969), har i denna 
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studie använts övergripligt för att beskriva den interaktionella aspekt som finns i mellanchefens 

vardag. Perspektivet har bidragit med en intressant diskussion kring roller, objekt och symbolik 

med bland annat fyndet om “den tredje våningen”, vilket anses vara positivt för resultatet. 

Flertalet kopplingar har även funnits till roller av Goffman (1959; 1961) såsom den sociala rollen, 

mediatorn, kollegan och rolldistans. De flesta liknelserna har funnits i den dramaturgi som 

Goffman beskriver där mellanchefen spelar en roll för att upprätthålla sitt framträdande, vilket 

var mycket intressant för denna studie. Ett viktigt fynd kopplat till mellanchefens 

mångfacetterade roll är kopplingen till metaforen Janusansiktet. Inom rollen som mellanchef har 

det identifierats flera roller som beskrivits ovan: mediatorn och kollegan, men även rollen som 

chef. Mellanchefens förmåga att axla en mantel av att kombinera dessa olika roller, tillfredsställa 

olika förväntningar samt hantera egna och andras emotioner är ett stort ansvar och viktig 

förmåga. 

 

Dessa fynd kopplade till Hochschilds (2003; 2012) teorier om känsloregler har givit mycket för 

denna studie men vi trodde att fler kopplingar skulle kunna gå att göra till just emotional labour 

och feeling rules samt etikettering av känslor som Hochschild talar om. I denna studie fanns 

svårigheter att få fram uttryck av känslor på ett tydligt sätt då framträdandet i rollen som 

mellanchef kan begränsa sättet att uttrycka känslor, även i en intervjusituation. Däremot har det 

framkommit att vissa situationer varit “jobbiga” och informanterna har alla talat på ett 

uttrycksfullt, känslomässigt sätt vilket har bidragit till att resultatet redovisar emotion 

management och emotion work. Svårigheter har legat i att få fram specifika emotioner, något vi 

vid studiens start trodde vi skulle få fram. En möjlig förklaring till detta är att det kan vara svårt 

att sätta ord på en specifik känsla, varför uttrycket blir begränsat. 

 

På Företaget X som är föremål för denna fallstudie verkar det inte heller i så stor utsträckning 

finnas feeling rules, regler för känslor. Här välkomnas ofta känslouttryck och flertalet 

informanter har uttryckt att de känner att de kan berätta hur de mår och känner till sina kollegor, 

vilket vi tror kan bero på en öppen atmosfär och goda vänskapsband. Begreppet och handlingen 

deep acting som beskrivs av Hochschild (2012) har i denna studie endast upptäckts ett fåtal 

gånger och att mestadels surface acting används. Kanske en grundligare analys skulle kunnat lyfta 

flertalet användare av deep acting.  

 

Som beskrivits har kopplingar kunnat dras från empirin till teorier och tidigare forskning och för 

att komplettera det som de valda teorierna inte kunnat bidra med, kan teorier om 
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rollförväntningar, relationsteorier samt ytterligare sociologiska emotionsteorier användas, detta 

för att komplettera Hochschilds teorier om känsloregler. 

6.3 Relationen metod och resultat  

Metoden för denna fallstudie har varit kvalitativa intervjuer, vilket har varit en positiv metod för 

att lyfta informanternas subjektiva erfarenheter och berättelser. Den delvis strukturerade 

intervjun har bidragit till kopplingar till teorier och tidigare forskning och med den öppna 

diskussionsformen på intervjun har informanten fått utrymme att själv reflektera och berätta om 

vad just hen har varit med om. Detta har lett till mycket intressanta berättelser men 

konsekvensen av denna öppna slags intervju har varit vissa svårigheter att koppla an till det 

teoretiska ramverket på ett tydligt sätt. Om vi istället använt oss av en mer strukturerad intervju 

med fokuserade intervjufrågor som var likadana för varje informant kanske det på ett annat sätt 

funnits kopplingar som lättare gått att följa. Att ställa andra, mer fokuserade frågor om känslor 

och dess uttryck kunde ha lett till en starkare yttring av just känslor, som var det primära syftet 

med denna studie vid dennes början. Däremot är känslouttryck så pass individuella att dessa 

uttryck troligen inte går att styra av specifika frågor. Däremot kan det finnas svårigheter i stort 

hos människor att uttrycka känslor öppet, varför en enkätstudie med öppna frågor kanske gett 

ett annat mer tydligt resultat. Det diskuterades även i början av denna studie om metoden 

fokusgrupper skulle medföra ett tydligt resultat. Ett försök till detta gjordes men med stort 

bortfall, varför metoden valdes bort, tillsammans med valet att det kan finnas svårigheter för 

informanter att uttrycka känslor i grupp, vilket var det som var intressant för denna studie. Detta 

skulle dock varit intressant ur interaktions- och diskurssynpunkt för en studie om hur 

mellanchefer interagerar med varandra och hur de uttrycker och talar om saker sinsemellan.  

 

Det har diskuterats hur pass mycket forskareffekten kan ha påverkat informanterna och i detta 

fall verkar det inte ha spelat stor roll vem av oss författare som gjort intervjun och vilken relation 

som funnits sedan innan. Det verkar mest vara personligheten hos informanten samt frågorna 

som ställts som påverkat resultatet. Då informanterna var medvetna om kontakten med VD:n 

kring denna studie så kan detta ha påverkat deras svar på ett hämmande sätt och därmed 

påverkat vårt resultat. Att göra en fallstudie har i detta fall lett till ett resultat för hur situationen 

för en mellanchef ser ut på just detta företag. Resultatet går att skönja i tidigare forskning varför 

det finns både trovärdighet och användbarhet i denna studie. Urvalet som gjorts har visat sig 

representativt för denna studie men för att ytterligare styrka resultatet hade urvalet kunnat 

fokuserats på endast en nivå av mellanchefer inom detta företag. Då arbetsuppgifter och 
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situationer är olika för alla deltagande informanter skulle resultatet bli ytterligare trovärdigt om 

alla informanter kommit från samma grupp av mellanchefer. Detta är dock i dagsläget inte 

möjligt på grund av organisationens struktur då urvalet skulle varit för litet. Däremot blir 

resultatet representativt och bidrar med trovärdighet i och med att alla deltagare har stämt in på 

vår definition av en mellanchef samt har erfarenhet av att befinna sig på olika nivåer inom 

företaget och därmed kunnat bidra med berättelser och erfarenheter från dessa. Troligen kan 

mellanchefer i andra organisationer känna igen sig i denna beskrivning som getts och detta leder 

förhoppningsvis till förändringsbenägenhet för rollen. 

6.4 Implikationer för vidare forskning 

Denna studie har förhoppningsvis bidragit med att visa vikten av goda relationer till överordnade 

och underordnade, tillsammans med vikten av tydliga förväntningar. Tydliga förväntningar från 

överordnade chefer är viktigt för mellanchefen och dessa förväntningar har i denna studie visats 

sig vara otydliga eller obefintliga. Förhoppningen är att tydliga förväntningar kommer att 

beskrivas för mellanchefer i framtiden vilket kommer att göra rollen tydligare och mer 

strukturerad. Tydliga förväntningar från underordnade har även visats sig vara viktigt samt att 

dessa förväntningar oftast stämmer mer överens med mellanchefens egna förväntningar. För att 

klara av de olika förväntningarna och för att motverka stress krävs en stark personlighet. 

Personligheterna och stressnivåerna hos informanterna har varit väldigt olika vilket är ett 

mönster som har uppmärksammats under studiens gång och därmed gett ett skiftande resultat, 

något vi inte förväntade. Vidare forskning bör fokusera mer på de emotionella aspekterna av 

rollen som mellanchef, detta för att skapa mer trivsamhet, harmoni och mindre oklarheter på 

arbetsplatsen. Ännu en aspekt som bör studeras inom det socialpsykologiska fältet gällande 

rollen som mellanchef är att studera hur relationerna i rollen uttrycks. Detta skulle kunna 

studeras genom att använda sig av ett diskursanalytiskt perspektiv. I denna studie har vi inte 

fokuserat på könsskillnader i uppfattningen om hur det är att vara mellanchef men detta kan i ett 

större perspektiv vara av intresse då det kan finnas skillnader mellan hur kvinnor och män 

uttrycker sina känslor, hur de blir påverkade av stress och framförallt, hur och om 

förväntningarna på rollen skiljer sig åt. Det vore även av intresse att närmare studera 

mellanchefers känslor och attityder kring att befinna sig i den dyad som har beskrivits i tidigare 

forskning samt i denna uppsats och som innebär att mellanchefen är både ledare och följare. 

 

Att utföra en longitudinell studie eller om 5 år göra en uppföljningsstudie hos Företaget X och 

därmed jämföra det nuvarande resultatet med ett annat, vore intressant för att se om strukturen i 
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organisationen har förändrats. I tillägg bör då studeras om mellancheferna upplever någon 

förändring i den komplicerade roll de befinner sig i och om relationerna och emotionsuttrycken 

är desamma eller ej. 

 

Detta skulle förhoppningsvis tillsammans med denna studie bidra till att Janusansiktet smälter 

samman till ett och att mellanchefen inte längre upplever en negativ magnetisk kraft som klyver 

denne mellan två läger.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Intervjuerna tog ca 1 timme. Ovanstående teman presenterades för intervjupersonen för att hen skulle ha 

en översikt över vad vi skulle prata om. Frågor cirkulerade kring rollen som mellanchef i sig, relationer 

kopplade till denna och emotioner/känslor som uppkommer i situationer kopplade till rollen. Vi startade 

med en introduktion av intervjupersonen, dennes roll och anställning. Nedan följer en intervjuguide som 

följdes tematiskt men inte regit.  

Exempelfrågor: (spontana följdfrågor har uppkommit för att följa informantens berättelse) 

Situationer Relationer Emotioner 

-Berätta om en arbetsdag 
- Vilken roll har du? 
- Vilka uppgifter har du? 
- Vilka oförutsedda och/eller 
förutsedda situationer kan du ställas 
inför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vad har du för förväntningar på 
dig själv som chef`? 
- Känner du att andra har 
förväntningar på dig och hur 
överensstämmer dessa? →  

Hur ser din relation ut till 
dina anställda? 
-Hur mycket av din tid läggs på 
personalarbete? 
(Vad innebär detta) →  
 
Hur ser din relation ut till din 
chef?  
-Vad är bra/mindre bra? →  
 
Hur ser din relation ut till 
andra i samma roll? (andra 
mellanchefer, tex, SM, TL, 
SL, etc) 
Finns ett samarbete?  
Vad är bra/mindre bra? →  
 
Hur hanterar du 
förväntningarna? →  

Hur påverkar det dig som 
chef? Hur påverkar det dig 
som person? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad uppstår för känslor i dig? 
Hur påverkar det dig som 
person tror du? 

- Hur ser personaluppsättningen 
ut? 
- Känner du att du är förberedd 
inför tex. personalbrist?  
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- Hur hanterar du denna? 
- Hur hanteras sjukskrivningar? 
Egna och dina anställdas? (Finns en 
rutin?) 
 

Situation: Sjukskrivning Du har 5 
sjukskrivna. Vad gör du? →  
 

Hur reagerar/agerar du? →  Hur känner du? 

 
Situation: Möten/besked?  
- Du måste ge ett dåligt besked till 
en anställd. (tex ett avsked) Vad gör 
du? →  
 

 
Hur reagerar/agerar du? (är du 
förberedd/införstådd med 
rutiner? hur du hanterar detta? 
→  
 

 
Hur känner du? 
Hur hanterar du känslan? 

Möten med anställda:  
-Har du regelbundna möten med 
dina anställda? Hur förmedlas info 
som ska ut till de anställda? →  
 
Hur kommunicerar du med 
under/överordnade? 
 

Vilka ageranden uppfattar du på 
dessa möten? →  
- Känner du dig förberedd på 
dessa möten? 
 
 
→ Är detta en viktig punkt för 
dig? 

Kan du identifiera specifika 
tankar eller känslor som 
uppkommer på dessa möten? 
 
 
→ Om finns 
kommunikationsbrist: Hur 
hanterar du detta? 

Stress: Hur agerar du i en stressad 
situation? Beskriv en sådan →  

Hur reagerar du? →  Hur känner du? Vad blir 
utfallet? 

Rollen: Vad anser du om din roll 
som mellanchef?  
-Hur är det att arbeta som 
mellanchef inom företaget X 
- Har du tidigare erfarenheter av att 
vara chef (inom och utanför X)?  
Om ja, hur skiljer sig positionerna? 
Gör dom det? 
 

Vad anser du är det mest 
utmanande med att vara 
mellanchef?  

- Varför då? 
 

Finns några specifika 
känslor/tankar som du 
känner uppstår i din vardag 
som är kopplade till din roll 
och ditt arbete? 

- Vilka? 
- Hur manifesteras 

dem? 
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Bilaga 2: Kodbok 
Kodning har skett deduktivt utifrån sociologiska teorier såsom: 
Goffmans rollteori som inkluderar teorier om förväntningar, Hochschilds relationsteori: Feeling rules, 

emotional labour, emotion management (surface, deep acting)  

Dessa teorier har sedan operationaliserats till två forskningsfrågor som har funnits som induktiva koder. 

De induktiva koderna är även kopplade till tidigare forskning samt idealtypsbaserade mönster som funnits 

i empirin.  

 

Frågeställning: 

- Vilka relationer är kopplade till mellanchefsrollen och hur hanteras känslor i dessa relationer?  

- Vilken betydelse har egna och andras förväntningar för den känslomässiga hanteringen av rollen? 

Goffman role theory 
+expectations 

Hochschild Feeling 
rules 

Emotional labour 
Emotion work 

Emotion 
management 

Främre/bakre region Arbetsregler Emotional labour Kontroll av 
känslouttryck 

Förväntningar 
ovanifrån alt. 
Underifrån 

Tillåtna känslor på 
arbetet 

Jobb går ut över fritid  
Time bind 

Surface Acting 

Roll mot över 
 

Ej tillåtna känslor på 
arbetet 

Stress Deep acting 
 

Roll mot under  face to face Utmaningar 

Roll i samma nivå   Krav 

Mediator role   Etikettering 

The colleague    

Rolldistans    

Rollkonflikt    

Ej upprätthållande av 
framträdandet 

   

Definition av 
situationen 

   

INDUKTIVA KODER 

Relationer Relationer uppåt Relationer neråt Kommunikation 

 Tillit Loyalitet  

Symbolik Definition av situation pratar om rollen som 
separat från person/ 

Reflektion 
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pratar om rollen som 
dubbel 

Branchspecifikt Stress/Tidsbrist Föränderlig Personlighet 

Förväntningar Externa krav Förväntningar 
uppåt/neråt/egna 
Oklara 

Rollkonflikt/ klämdhet, 
Janusfaced 

Stress Situationell stress Mental stress Fysisk stress 

Roller Spretig/splittradroll Multipla roller/dubbel 
roll 

Rollförvirring/ suddig 
roll, Janusfaced 

Hierarki Som negativt/positivt Vi & Dom Vänskap vs Chefskap 

Erfarenhet Avsaknad av Erfarenhet som 
stöd/buffer 

Learning by doing 
pos/neg 

Utbildning Utbildning som stöd Utbildning som ej 
viktigt 

Learning by doing 

Stöd: /Avsaknad av 
stöd 

Stöd ovanifrån Stöd nerifrån Stöd från kollegor, 
rutiner som stöd 

Personlighet Som buffer mot stress Som hjälp i rollen/som 
problem i rollen 

 

Emotion 
management 

Icke-emotion 
management 

icke-feeling rules Jobbigt 
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Bilaga 3: Deklarering 
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