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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att studera hur digitaliseringen, i form av det digitala verktyget 
Workday, påverkar mellanchefens profession och autonomi i privat sektor. Denna studie tar 
utgångspunkt i att mellanchefer är en profession. Tidigare forskning tyder på en generell 
avsaknad av studier om digitaliseringens påverkan på yrkesgrupper och arbetsplatser, vilket 
denna studie bidrar med ett perspektiv på. För att behandla syftet har tio semistrukturerade 
intervjuer genomförts med mellanchefer på ett försäkringsbolag i Sverige. Empirin har 
analyserats i form av en deduktiv ansats med hjälp av teorier om profession, autonomi liksom 
krav- och kontrollmodellen.  
 
Studiens resultat visar att mellanchefers profession har förändrats till följd av implementeringen 
av Workday. Detta i form av dels förändrade arbetsuppgifter som mer administrativt arbete samt 
ökade krav på systemvana och språkfärdigheter i engelska, vilket i sin tur inskränker på andra 
arbetsuppgifter som ingår i mellanchefsrollen. Våra resultat kan därför ses gå i linje med tidigare 
forskning vad gäller rapporterade förändringar av professioner i offentlig sektor, i form av mer 
administrativt arbete. 
 
Vidare upplever mellancheferna att deras autonomi i form av besluts- och handlingsutrymme är 
oförändrad, till följd av implementeringen av Workday. Digitaliseringen har därmed inte 
påverkat den upplevda graden av autonomi hos mellanchefer på försäkringsbolaget. Detta 
resultat kan därför, i denna mening, ställas i kontrast till tidigare forskning vad gäller ökad 
administration som i sin tur begränsar autonomin för professioner i offentlig sektor.  
 
Nyckelord 
Digitalisering, Administration, Workday, Mellanchef, Profession, Autonomi, Krav/kontroll-
modellen 
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Abstract 
 
The purpose of this paper is to examine how digitalization through a digital tool like Workday, 
affects the profession and autonomy of the middle manager in the private sector. In this study, 
the middle manager is seen as a profession. Earlier research implies a general lack of studies 
regarding how digitalization affects professions and workplaces, which this study gives a 
perspective of. Ten semi-structured interviews with middle managers at an insurance company in 
Sweden was made to answer the purpose. The results have been analyzed with a deductive 
approach using theories about profession and autonomy, as well as the demand and control 
model.  
 
The study shows that the profession of the middle managers has changed as a consequence of the 
implementation of Workday. This is due to changed work assignments such as more 
administrative work as well as increased demands on digital systems and English skills. These 
changes intrude other work assignments that are a part of the role as middle manager. Therefore, 
our results can be seen as similar to earlier research regarding documented changes in increased 
administration for professions in the public sector. 
 
Furthermore, the middle managers experience that their autonomy, in terms of decision latitude 
and capacity for action, is unaltered after the implementation of Workday. The digitalization has 
therefore not affected the experienced level of autonomy for the middle managers at the 
insurance company. For that reason, this result differs from earlier research regarding 
documented decreased autonomy in public sector professions, due to increased administration.  
 
Keywords 
Digitalization, Administration, Workday, Middle manager, Profession, Autonomy, 
demand/control model 
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1. Inledning 
 
Tack vare den teknologiska utvecklingen står Sverige högt vad gäller välståndsutveckling och 
levnadsstandard (Chirico-Willstedt & Snellman, 2016). Vi har tagit oss igenom två industriella 
revolutioner där tekniska framsteg har varit avgörande. Idag är vi mitt inne i en helt annan typ av 
revolution, den digitala. Denna digitala revolution har inneburit en rad förändringar, inte bara för 
hur vi lever utan också hur vi arbetar i och utvecklar organisationer (Gupta & Saxena, 2012). Till 
följd av detta har en rad nya affärsmodeller och system etablerat sig hos de moderna 
verksamheterna (Chirico-Willstedt & Snellman, 2016).  
 
Under 1990-talet fick begreppet Human Resources (HR) en allt viktigare roll i företagsvärlden. 
Lengnick-Hall och Moritz (2003) menar att det är HR-arbetet som skapar de viktiga och 
långsiktiga konkurrensfördelarna för verksamheter. I takt med detta uppmärksammades också 
begreppen Human Resources Information System (HRIS) och Human Resources Management 
(HRM). HRIS innebär att samla in och hantera den data som berör organisationens mänskliga 
resurser (Troshani, Jerram & Rao Hill, 2011). HRM handlar istället om en tydligare management 
och affärsinriktad typ av roll med utgångspunkt i “företagsledningens tjänst” (Boglind, Hällstén 
& Thilander, 2013:36). Det tidigare administrativa och rutinföljande pappersarbetet existerar nu 
istället i form av digitala system (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013). 
 
Till följd av de förändrade affärsmodellerna och nya systemen har HR fått allt större utrymme 
och möjlighet att hänga med i denna digitalisering. Digital HR har fått stort inflytande hos de 
moderna organisationerna liksom blivit en viktig metod för att kunna uppnå organisationens nya 
mål och strategier (Findikli & Bayarcelik, 2015). Digital HR har skapat möjligheten för 
verksamheter att i realtid säkerställa en “informationsbas” där självbetjäningen ökar. Denna typ 
av HR-databas skickar sedan information till verksamhetens olika organ till exempel HR 
Helpdesk eller annan HR-serviceportal (Lengnick-Hall & Moritz, 2003; Hawking, Stein & 
Foster, 2004).  
 
Ett digitalt system som under det senaste årtiondet vuxit fram och etablerat sig på arbetsplatser är 
Workday. Systemet erbjuder molnbaserade lösningar inom HR och finans till organisationer 
världen över. Workday grundades 2005 av Andel Bhusri och Dave Duffeield med visionen att 
skapa ett system som skulle revolutionera marknaden och samtidigt kunna hänga med i den 
föränderliga värld vi lever i (Workday, 2017). Systemet syftar till att dess användare löpande ska 
kunna planera och utvärdera verksamheten. För att möjliggöra detta finns funktion att systemet i 
sig kan anpassas efter verksamhetens behov. Workday förändras och växer således i takt med att 
verksamheten gör detsamma (Workday, 2014). Systemet samlar olika funktioner och processer 
inom HR och finans i ett enda system där företag tidigare behövt använda ett flertal olika.  
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Samtidigt som digitaliseringen blivit ett faktum rapporteras förändringar hos professioner i 
offentlig sektor genom andra arbetsuppgifter och en begränsad autonomi i form av 
självbestämmande (Stenlås, 2011). De tidigare administratörerna har försvunnit och 
administration har professionaliserats i form av specialister med kopplingar till 
ledningsfunktioner som controllers, HR-specialister och strateger. Genom administratörernas 
försvinnande samt att vi idag använder oss av digitala system, har detta lett till att den dagliga 
administrationen har förflyttats från centrala funktioner ut i organisationerna till de anställdas 
egna skrivbord (Forsell & Ivarsson Westerberg, 2014). Flertalet studier visar att professioner 
som som läkare, lärare och poliser, i offentlig sektor, har förändrats till följd av nya krav på 
administration (Stenlås, 2011; Forsell & Ivarsson Westerberg, 2014; Butterfield, Edwards & 
Woodall, 2005). 
 
I en undersökning av tidningen Chef visar resultat att den administrativa bördan hos chefer har 
ökat markant under de senaste fem åren. Trots att många idag använder sig av digitala system, 
administrerar de mer än någonsin (Hillvesson & Lomberg, 2015, 28 feb). Arbetsplatser 
implementerar olika typer av IT-system med argument om effektivisering och rationalisering av 
tidigare arbetssätt gällande administration (Forsell & Ivarsson Westerberg, 2014). Men om 
digitaliseringen istället genererar vad verksamheter försöker motverka, mer administration, vad 
är då syftet?   
 
Intressant att studera vore således om den rapporterade förändringen i offentlig sektor även 
återfinns i privat sektor. Forsell och Ivarsson Westerberg (2014) menar att en yrkesgrupp som 
allt mer börjat diskuteras i termen profession, är chefer. En typ av chef, som enligt Forsell och 
Ivarsson Westerberg, placeras någonstans mitt emellan administrationen och det dagliga 
ledarskapet, är mellanchefen. Mellanchefen ska fungera som en länk mellan ovan och nedan i 
organisationen vilket kan leda till tung administrativ belastning och hög kravbild i kombination 
med låg kontroll (Drakenberg, 1997; McConville, 2006).  
 
Denna studie syftar därmed till att studera hur digitaliseringen har påverkat mellanchefens 
profession och autonomi i privat sektor och skrivs inom forskningsfältet för pedagogik. Frågor 
om professioners, inte minst lärarprofessionens, förändringar är ett etablerat fält inom 
pedagogikämnet (Wermke, 2013). Inom ämnet har även frågor om till exempel ledarskapet i 
arbetslivet beforskats, liksom varför olika former av värderingar och kunskaper uppstår och 
förändras mellan grupper och individer. Vidare berör pedagogikämnet olika aspekter av lärande 
och andra sociala processers förutsättningar, där till exempel yrkesrollernas grad av autonomi, 
som besluts- och handlingsutrymme, kan vara en aktuell aspekt. Människors föränderliga roller 
på arbetsplatser, som professioner, kan ses som effekter av sociala och kulturella och 
institutionella sammanhang (jfr. Uppsala Universitet, u.å ); med andra ord, effekter av yttre 
faktorer och därmed en förändrad arbetsmiljö mot bakgrund av implementeringen av ny teknik. 
Digitaliseringen kan betraktas som högst aktuell då detta påverkar alla aktörer i arbetslivet med 
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syftet att effektivisera administrativa processer genom att göra dem digitala (Forsell & Ivarsson 
Westerberg, 2014). Samtidigt som detta sker rapporteras en ökad administration liksom 
förändrade professioner i offentlig sektor trots användningen av digitala system. Intressant är 
således att studera om detta fenomen även återfinns i privat sektor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 9 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att studera hur digitaliseringen påverkar mellanchefens profession och 
autonomi i privat sektor. För att göra detta studeras digitaliseringen i form av verktyget Workday 
samt mellanchefer i en verksamhet i försäkringsbranschen. Vi kallar, av anonymitetsskäl, 
företaget för Försäkringsbolaget i det som följer. Huvudfrågan i denna studie blir därför följande: 
På vilket sätt upplever mellanchefer på Försäkringsbolaget att implementeringen av Workday har 
påverkat deras profession och autonomi?  
 
Med utgångspunkt i studiens syfte och huvudfråga har följande två frågeställningar formulerats: 
 
1) Hur upplever mellanchefer att deras profession har påverkats i form av arbetsuppgifter och 
arbetsbelastning efter implementeringen av Workday?  
2) Hur upplever mellanchefer att Workday har påverkat deras autonomi i form av besluts- och 
handlingsutrymme? 
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2. Tidigare forskning 
 
I följande avsnitt presenteras forskningsläget. Avsnittet inleds med en beskrivning av 
sökprocessen. Därefter presenteras tre områden; Digitaliseringens- mer än bara digital 
information, Förändrade professioner i offentlig sektor samt Mellanchefen – en komplex roll. 
Avslutningsvis ges en sammanfattning över tidigare forskning liksom denna studies plats inom 
fältet.   
 
2.1 Sökprocess 
 
Litteraturundersökningen inleddes i form av att söka dels vetenskapligt granskade artiklar samt 
annat relevant material i Uppsala Universitets digitala databaser, som till exempel ub.uu 
generellt, ERIC och SwePub. Inledningsvis hade vi en uppfattning om att problemområdet, 
förändrade professioner, var aktuellt i offentlig sektor. Därför var målet att undersöka fenomenet 
i privat sektor. I och med att problemområdet även berör digitalisering inkluderades detta i 
sökningen liksom den specifika yrkesgruppen mellanchefer. För att kunna studera en eventuell 
förändrad profession i privat sektor valdes att applicera den teoretiska krav- och 
kontrollmodellen av Karasek och Theorell (1990) vilket även inkluderades i sökningen. De 
sökord vi använde var därför: Private sector, Privat sektor, Digitalization, Digitalisering, 
Administration, Autonomy, Autonomi, Profession, Demand/Control model, Krav/kontroll-
modellen, Middle manager, Line-leaders, Mellanchef, linjeledare, Workday. Efter denna sökning 
uppnåddes inte ett önskat resultat då vi fann en avsaknad av forskning inom problemområdet, 
detta berörde främst forskning i privat sektor. Vi fick därför bredda sökningen och behövde bryta 
ner problemområdet i olika delar som; Digitalisering, förändrad profession i offentlig sektor samt 
mellanchefen. I det kommande forskningsläget presenteras dessa tre områden, samt forskning 
som gjorts inom dessa, separat.  
 
Sökprocessens genomförande följde Brymans (2011) riktlinjer vad gäller att noggrant anteckna 
hur processen gick till. Detta kan ses underlätta och hjälpa forskaren att minnas vad man gjort 
och hittat. Det innebar således att vi antecknade materialets relevans, nyckelord och 
kommentarer om innehåll för att under studiens gång kunna titta tillbaka. Den litteratur som 
valdes har använts genomgående i denna rapport och består bland annat av tryckta böcker, 
vetenskapliga artiklar liksom avhandlingar. Vad gäller fördelning mellan nationell respektive 
internationell forskning på detta område tenderade de teoretiska perspektiven samt 
forskningsområdet förändrade professioner främst belysa nationell forskning. Övrig tidigare 
forskning, bland annat om digitaliseringens påverkan på arbetsplatser liksom studier om 
mellanchefen, berörde till större del internationell forskning. Sammantaget ser vi en avsaknad av 
forskning på ämnet digitaliseringens påverkan på professioner i privat sektor. Vi ser det således 
som högst relevant att fylla denna forskningslucka. 
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2.2 Digitaliseringen – mer än bara digital information 
 
Forskningsfältet inom digitalisering kan betraktas som spretigt. Studier om digitaliseringen 
återfinns med olika utgångspunkter då forskare inte är eniga om vilket perspektiv digitaliseringen 
bör studeras på. Många rapporter visar hur information bör digitaliseras, däremot saknas 
forskning om hur digitaliseringen påverkar organisationerna i sig (Henriette, Mondher & 
Boughzala, 2015).  
 
Kääriäinen, Parviainen, Teppola & Tihinen, (2017) menar att det inte bedrivits mycket 
vetenskaplig forskning vad gäller digitaliseringens utveckling i form av organisationers förmåga 
att tillämpa digitala processer. Istället har det forskats om hur information bör anpassas efter den 
digitaliserade världen. Kääriainen et al. har konstaterat att digitaliseringen är en av de stora 
trenderna som har påverkat samhället och dagens företag i många hänseenden. Likt den 
industriella revolutionen har den digitala inneburit förändringar i arbeten, roller och företag till 
följd av införandet av digitala tekniker (El-Khoury, 2017; Gupta & Saxena, 2012) Förändringen 
har även inträffat på olika nivåer som ekonomiskt, socialt och organisatoriskt där en stor 
förändring ligger i vanor och sätt att arbeta på. Vidare har de studier som varit framträdande till 
största del fokuserat på specifika verksamheter i offentlig sektor, som sjukvården och 
utbildningsväsendet (Kääriainen & Parviainen et al. 2017).  
 
Forskare som studerat lösningar och konstruerat modeller, hellre än effekter, är Frey och 
Osbourne (2016). De har försökt förutspå hur digitaliseringen kommer förändra arbetsplatser i 
framtiden och har utvecklat en algoritm, baserat på data från 702 yrken. Algoritmen uttalar sig 
om vilka yrken som är mer utsatta att ersättas av datoriseringen. De yrken som kan komma att 
påverkas mest, genom att ersättas av digitala lösningar, är transport- och logistikarbeten liksom 
administrativa arbeten. Benjamin (2017) har applicerat Frey och Osbornes (2016) algoritm på ett 
av de länder som ligger i framkant gällande digitalisering, nämligen Japan. Resultaten pekar på 
att egenlärda maskiner uppskattningsvis kommer ersätta 55 % av jobben under de kommande 
åren. Även Brynjolfsson och McAffee (2014) är, i sina resonemang, eniga med de övriga och 
menar att vissa typer av arbeten snart kan komma att ersättas till följd av robotiseringen och 
datoriseringen. 
 
Till följd av digitaliseringens påverkan på arbetsplatser har en rad olika affärsmodeller vuxit 
fram för att kunna anpassas efter de nya rådande kraven på effektivitet (Chirico-Willstedt & 
Snellman, 2016). Ett exempel på detta i offentlig sektor är så kallad e-förvaltning. E-förvaltning 
är en överenskommelse inom EU som innebär verksamhetsutveckling för offentlig sektor i form 
av användandet av informationstekniken som verktyg (SOU:2013:75). Flertalet studier om e-
förvaltning i offentliga verksamheter har gjorts med fokus på samhällets invånares upplevelse 
och attityder mot denna digitala förändring liksom studier om de strategier som bör tas i 
beaktning gällande e-förvaltningen (se till exempel Kolsaker & Lee-Kelley, 2008 eller Nath, 
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Saha & Salehi-Sangari, 2012). En vidare studie om e-förvaltning presenterar Asquer och Flynn 
(2017), som visar exempel på en mätning av världens användning av olika typer av e-förvaltning. 
Däremot kan forskningen återigen ses som knapp vad gäller hur e-förvaltningen faktiskt påverkar 
arbetsplatserna i sig.  
 
En förklaring till den ökade användningen av digitala system har presenterats av Forsell och 
Ivarsson Westerberg (2014). De menar att organisationer påverkas av dess institutionella- och 
tekniska omgivning. Digitala system implementeras därför utifrån föreställningar om hur saker 
ska vara och ofta med hänsyn till hur alla andra gör, vilket resulterar i system som verksamheter 
anpassar sig efter istället för system som är anpassade efter verksamheterna. Utöver detta spelar 
även ökade krav på administration från intressenter och kunder in vilket gör att verksamheterna 
måste göra deras arbete sökbart och möjligt att granska. De digitala systemen kan därför 
betraktas flytta administreringen från centrala enheter inom verksamheterna till medarbetarnas 
egna skrivbord. Vidare menar Forsell och Ivarsson Westerberg att implementeringen av digitala 
system på dagens arbetsplatser dessutom genererat en kunskapsklyfta mellan de som idag bygger 
systemen och de som faktiskt använder dem. Systemen kan således upplevas som icke-
användarvänliga då de ställer krav på medarbetare vilka ofta inte besitter den kunskap som krävs.   
 
2.3 Förändrade professioner i offentlig sektor  
 
Samtidigt som den digitala revolutionen är pågående rapporteras förändringar i professioner i 
offentlig sektor där digitala verktyg är högst aktuella, till följd av bland annat direktiv från EU 
(SOU, 2013:75). Studier visar att en ökad administration och krav på granskning liksom 
förändrade arbetsuppgifter då de tidigare administratörernas och sekreterarnas yrken nästintill 
har försvunnit. Detta har resulterat i att det dagliga administrativa arbetet har portionerats nedåt 
och utåt i verksamheterna vilket inskränker på andra arbetsuppgifter i professioner som lärare, 
läkare (Forsell & Ivarsson Westerberg, 2014). 
 
Stenlås (2011) är en av de forskare som har studerat denna förändring inom lärarprofessionen. 
Han presenterar lärares upplevelser i hur administrationen har förändrat deras arbete i form av 
nya arbetsuppgifter som inskränker på graden av autonomi. Lärare har, enligt Stenlås (2011), inte 
längre tid att få vara lärare med ett eget handlingsutrymme utan tvingas idag till allt mer 
administrering. Denna förändring beror på det ökade kravet på dokumentation och granskning 
vilket i sin tur har förändrat lärarens profession i att få fatta beslut baserat på deras 
yrkeskunnighet. Vidare har även Lundström (2015) studerat lärares förändrade autonomi till 
följd av de reformer och omstruktureringar som skett i offentlig sektor sedan 1980-talet. Hans 
resultat baseras på tre intervjustudier gjorda mellan 2002-2014 där 119 intervjuer med lärare 
genomfördes. Resultaten visar att lärares autonomi förändrats till den lägre graden där ett 
maktskifte skett från lärarprofessionen till staten genom målstyrning och granskning. Lärarna 
upplever en hög arbetsbelastning i kombination med låg kontroll. Dessutom har lärares arbete 
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blivit mer administrativt reglerat vilket, i enlighet med Stenlås (2011), kan förklaras till följd av 
det nya administrativa samhällets framväxt. Även Wermke (2013) har undersökt lärares 
förändrade profession i en enkätstudie liksom komparativ avhandling mellan lärares möjligheter 
till kompetensutveckling med fokus på autonomi i Sverige och Tyskland. Resultaten kan tolkas 
som att den svenska lärarprofessionens autonomi är begränsad. Till följd av decentraliseringen 
och de nya kraven på resultat och målstyrning menar även Berg, Andersson, Bostedt, Novak, 
Perselli, Sundh och Wede (2014) att lärares autonomi har förändrats. Resultaten pekar på att 
autonomi, som Berg et al. (2014) benämner som “frirumsanvändning”, formellt sett ökade under 
1990-talets decentralisering och sedan reducerades igen under 2000-talet, då staten fick en allt 
mer kontrollerande roll. Däremot menar Berg et al. (2014) att detta inte säger något om den 
professionelles faktiska användning av graden av autonomi och därmed kan slutsatser om 
förändrad autonomi generellt sett inte dras. Berg et al. kan därför ses visa en annan aspekt av 
förändrad autonomi i jämförelse med de resultat som Stenlås (2011) och Lundström (2015) 
presenterar. 
 
Tendenser på förändrade professioner kan även urskiljas hos andra yrkesgrupper i offentlig 
verksamhet, till exempel hos poliskåren. Butterfield, Edwards och Woodall (2005) har studerat 
förändringar i polisens profession i form av 50 kvalitativa intervjuer med poliser på 
mellanchefsnivå. Resultaten från studien visade en förändring gällande polisens arbetsuppgifter 
och ansvar med en ökad arbetsbelastningen i form av mer administrativt arbete liksom mer 
ansvar i rollen. En vidare slutsats från studien visar att poliser i en mellanchefsposition har fått 
ett ökat chefs- och strategisk ansvar vilket däremot inte stärker graden av autonomi. I likhet med 
Stenlås (2011) och Lundström (2015) visar dessa studier att professioner inom offentlig sektor 
kan ses ha förändrats.  
 
 
2.4 Mellanchefen - en komplex roll  
 
En yrkesgrupp som allt mer börjar diskuteras i form av termen profession är mellanchefen 
(Forsell & Ivarsson Westerberg, 2014). Mellanchefer eller linjechefer beskrivs, av forskare, ofta i 
termer av vad de inte är (McConville, 2006). De är varken nerskalad senior ledning (Torrington 
& Weightman, 1987), eller en förhöjd form av “supervisors” (Hales, 1986). Scott (2000) och 
Glegg & McAuley (2006) har studerat mellanchefens roll och kan konstatera att mellanchefen 
har ett brett ansvarsområde där arbetsuppgifter bland annat innefattar personalövervakning, 
konfliktlösning, budgetering och att agera inspiratör. Trots denna bredd av arbetsuppgifter kan 
mellanchefen ändå ses ha en begränsad auktoritet.  
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En vidare studie om mellanchefens komplexa roll har gjorts av Rooney (2010). Resultaten 
genererades ur en kvantitativ enkätstudie med mellanchefer på akademiska bibliotek, som tyder 
på att mellanchefens roll fått ett ökat administrativt ansvar än tidigare. Mellanchefer har därmed 
fått en mer otydlig bild av sig själva och deras roll då de primärt identifierar sig med den 
specialistkunskap de använder inom det aktuella området och sekundärt med det administrativa 
ansvaret. Rooneys förklaring till detta är att 
verksamheter inte förser dess mellanchefer 
med tillräcklig utbildning i hur det 
administrativa arbetet genomförs på ett 
effektivt sätt. Mellanchefer innehar därför idag 
en bristande kompetens i administrering av 
deras arbete som därmed blir en direkt 
påverkan på deras dagliga arbete.  McConvilles 
(2006) studier bygger på tidigare forskning 
utförd av henne själv tillsammans med Holden 
som gjordes 1999 där de undersökte 
mellanchefens rolldissonans till följd av den 
klämda positionen. Studien från 2006 syftade 
till att utveckla detta i form av en kvalitativ 
undersökning med mellanchefer i offentlig 
sektor. McConville undersökte hur 
mellanchefer inom försvaret liksom brandmän 
upplever rollen som mellanchef baserat på en 
modell. Modellen hon utvecklat illustreras till 
höger i Figur 1.  
 
Modellen visar hur kulturella och strukturella 
faktorer, som teknologi och digitalisering, 
påverkar verksamheter liksom mellancheferna i 
dem. Modellen illustrerar vidare hur 
mellanchefen till följd av detta får en klämd 
position där problematiken ligger i att 
tillfredsställa både ovan och nedan i 
organisationen. Vidare visar McConvilles 
studie att mellanchefer gärna tar på sig ansvaret 
som följer av HRM som verksamheterna 
implementerat. Detta leder till att kraven på 
mellanchefen ökar till följd av att de tar på sig 
ansvar för att arbeta med HRM vilket i sin tur 
även ökar deras arbetsbelastning substantiellt. 
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Kraven uppifrån kan till exempel innefatta krav på lönsamhet och en åtstramad budget medan det 
underifrån kommer önskemål om bekräftelse och personliga krav.  
 
Den teknologiska utvecklingen har bidragit till större fokus på kunskap, kreativitet och 
kommunikation än tidigare, visar studier gjorda med mellanchefer i offentlig sektor (Drakenberg, 
1997). Även decentraliseringen har lett till en rad påtryckningar för mellanchefens roll då de har 
fått en allt mer högre och vidgad makt än tidigare. Denna betraktelse kan ses gå i linje med det 
resultat som Butterfield, Edwards och Woodall (2005) har genererat ur sin forskning då de 
urskilt ett utökat ansvar för just mellanchefer i offentlig sektor. Vidare har forskning även 
bedrivits med fokus på den ansträngda arbetsmiljö som mellanchefen kan ses besitta. Schlesinger 
och Oshry (1984) kan konstatera att den ofta är svår och ansträngd. De har studerat utsagor från 
mellanchefer från 25 organisationer där de berättar om sina upplevelser av rollen. De kan se att 
den högsta ledningen och de underordnade medarbetarna båda ger förhållandevis lågt positivt 
stöd och det erkännande som mellanchefen är i behov av. Den negativa arbetsmiljön blir en följd 
av hög kravbild både upp och nerifrån. Dessutom menar Schlesinger och Oshry att det blir 
tydligt att mellanchefen är mycket ensam i sin roll, då ledningen ofta fokuserar på aktiviteter som 
endast är tänkt att främja de undre medarbetarnas utveckling. Vidare kan Holden och Robert 
(2004) ses komplettera den forskning som Schlesinger och Oshry (1984) bedrivit i form av 
mellanchefens problematiska roll. De har kvalitativt studerat mellanchefer i Nederländerna, 
Sverige och England i både privat och offentlig sektor. Resultaten indikerar att mellanchefer i 
privat sektor fått ökade krav att leverera för att skapa konkurrensfördelar, medan mellanchefer i 
offentlig sektor istället ställs inför krav att arbeta mer effektivt. Generellt, sett till de båda 
sektorerna, kan mellanchefen ses ha minskad makt i sin roll till följd av att de förväntas utföra 
mer när de samtidigt får mindre utrymme att utföra det på.  
 
Ett exempel på de resultat som Holden och Robert (2004) visar i form av mer arbete trots 
minskat handlingsutrymme visar även Forsell och Ivarsson Westerberg (2014). De rapporterar 
om en ökad administration dels till följd av granskningssamhällets framväxt men även 
implementeringen av digitala verktyg i offentlig sektor. Digitaliseringen har bidragit till en 
omfördelning av det administrativa arbetet där administreringen istället har fördelats ut på de 
anställdas skrivbord. En yrkesroll som påverkas av detta är mellanchefen, menar Forsell och 
Ivarsson Westerberg, som i allt större utsträckning administrerar mer än tidigare. Både Power 
(1997) och Lindgren (2006) har studerat enskilda aspekter av administration, som granskning 
och utvärdering. Däremot menar Forsell och Ivarsson Westerberg (2014) att de hittills är de enda 
forskare som dragit kopplingen att framväxten av fenomenet av ökad administration lett till ett 
faktiskt administrationssamhälle. Med andra ord är forskningen om administrationssamhället 
knapp, i den mening som Forsell och Ivarsson Westerberg diskuterar. 
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Då denna studie bland annat applicerar krav- och kontrollmodellen av Karasek och Theorell 
(1990) som teoretiskt ramverk  ställer vi detta i relation till andra kandidatuppsatser. Flertalet har 
studerat mellanchefens roll med krav- och kontrollmodellen som teoretiskt perspektiv. 
Resultaten från dessa var emellertid eniga, mellancheferna upplever höga krav samtidigt som de 
ändå är motiverade till sina arbetsuppgifter, många upplevde att det var den tunga administrativa 
belastningen som var anledningen (Se till exempel: Ramnestedt och Vuckovic; 2015; Axelsson 
och Sjöberg, 2017). Flera menar även att det saknas tidigare forskning om hur användandet av 
digital HR påverkar de anställda. Berglund och Dahlberg (2017) har studerat detta i form av de 
effekter digitaliseringen har på anställda och deras relationer. Resultaten visade att digitala HR-
verktyg uppfattas som ett värdefullt stöd i det dagliga arbetet, framförallt ökar detta en känsla av 
trygghet och kontroll. Men till följd av dessa digitala HR-verktyg kan en ökad arbetsbelastning 
bli som följ. Det föreslås av Francis, Parkes och Reddington (2014) att det behövs vidare 
forskning ur ett chefsperspektiv om vilka effekter digital HR har på chefer. Dessa utsagor stödjer 
därför denna studies vetenskapliga relevans.

2.5 Sammanfattning av litteraturöversikt 
 
Sammanfattningsvis kan forskningsfältet digitalisering betraktas som något spretig då det 
omfattar många olika aspekter. Forskare har studerat området utifrån olika perspektiv där 
flertalet presenterar strategier och modeller för hur digitala system bör implementeras. Dessutom 
har olika teorier och förutsägelser presenterats i form av hur datoriseringen kommer ersätta olika 
yrken i framtiden. Däremot saknas forskning vad gäller hur digitaliseringens effekter påverkat 
både yrkesgrupper men även organisationer i sig. En möjlig orsak till detta är att omvärlden är 
mitt uppe i den digitala revolutionen, där verksamheter bland annat implementerar digitala 
system (Frey & Osbourne, 2016; El-Khoudry, 2017). Samtidigt som den digitala revolutionen är 
pågående rapporteras förändringar i professioner i offentlig sektor. Den förändrade tekniken 
torde ligga till grund för administrationens förändrade funktion. Lärare, läkare och poliser är 
några av de professioner som har fått nya arbetsuppgifter och en lägre grad av autonomi till följd 
av ökade krav på administration och granskning (Forsell & Ivarsson Westerberg, 2014; Stenlås, 
2011; Wermke, 2013). I kontrast till detta menar emellertid Berg et al. (2014) att lärares 
autonomi formellt sett har förändrats men att det är svårt att uttala sig om den faktiska 
förändringen i användandet av autonomin. Forskning vad gäller förändring av professioner i 
offentlig sektor är därmed mångsidig, framförallt tenderar relevant forskning vara nationell, 
däremot saknas forskning om hur detta påverkat privat sektor. En yrkesgrupp som är verksam 
både i offentlig och privat sektor, är mellanchefer. Studier visar att mellanchefers komplexa roll 
i, framförallt offentlig sektor har, likt andra professioner som läkare och lärare, genomgått en rad 
förändringar under det senaste årtiondet. Resultat i vår studie kan bidra med forskning om 
digitaliseringens påverkan på mellanchefers profession och autonomi i privat sektor. 
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3. Teoretiskt ramverk 
 
I detta avsnitt redogörs för de definitioner och teoretiska utgångspunkter som används för att 
analysera empirin. Inledningsvis ges en teoretisk bakgrund till problemområdet. Därefter 
definieras begreppet profession i enlighet med Brante (2009). Chefens roll i förhållande till 
professionen diskuteras därefter med stöd av Forsell och Ivarsson Westerberg (2014) samt 
Stenlås (2011). Autonomibegreppet definieras av Ballou (1998) för att sedan brytas ned i 
Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell; allt i syfte att förklara hur 
självbestämmande i rollen som mellanchef kan yttra sig.  
 
3.1 En förändrad offentlig sektor 
 
Under 1960- och 70-talen uppmärksammades en decentraliseringstrend inom verksamheter i 
privat sektor, som i sin tur även har haft en stor påverkan på personalarbetet. Decentralisering 
innebär att delegera och sprida ansvaret vad gäller beslutsfattande och aktiva genomföranden 
inom organisationerna. Detta för att klara av de nya kraven på effektivisering, som troligen blivit 
en följd av digitaliseringens framfart, men även till följd av konjunktursvängningar. 
Decentralisering blev ett sätt för verksamheter att också skapa konkurrensfördelar, att bli unika 
på marknaden. Det som drev på dessa krav var, till följd av digitaliseringen och en allt mer 
“närmare” värld, att den globala konkurrensen blev ett faktum (Granberg, 2003).   
 
Vågen av internationalisering och decentraliseringen har inte bara influerat privat sektor. 
Offentlig sektor har också implementerat dessa organisationsmönster i form av det så kallade 
New Public Management (NPM). Syftet med NPM är att, genom dess tillämpning, effektivt 
sänka kostnaderna genom att använda marknaden som den styrande principen med privat sektor 
som förebild (Börnfelt, 2009). Enligt Hood (1995) är NPM ett samlingsbegrepp för det skifte 
som skett inom offentlig styrning. Det finns således ingen entydig definition av NPM på grund 
av detta, beroende på ämne och vad vad som är i fokus kan karakteristiken variera för begreppet. 
Det föreligger emellertid ett antal karaktärsdrag eller varianter som varit mer framträdande, 
bland andra uppdelning av större enheter till mindre liksom fokus på mål- och resultatstyrning. 
Implementeringen av NPM genererade nya organisationsstrukturer i offentlig sektor.  
Dels utvecklades fler organisationer och myndigheter som ansvarade för olika områden som 
inom sig själva bröt ner avdelningar i mindre enheter. När de organisatoriska enheterna blev fler 
ökade även de administrativa relationerna dem emellan. Enheterna var trots allt en del av en 
större organisation där de förväntades samarbeta och ha kontakt med varandra. I och med att det 
administrativa relationerna blev fler genererade detta fler “transaktionskostnader”. Den omtalade 
reformen som skulle göra offentlig sektor mer effektiv och mindre kostsam genererade istället 
motsatsen, nämligen centraliserade administrativa processer som visade sig vara långsamma och 
kostsamma (Forsell & Ivarsson Westerberg, 2014). Denna reform har resulterat i att allt arbete 
ska dokumenteras i form av mätning, redovisning, rapportering, granskning och utvärdering 
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(Ibid). Detta kan betraktas som en effekt av användandet av målstyrnings- och resultatmodeller i 
linje med vad NPM förespråkar. Organisationerna arbetar nu mot uppsatta mål som sedan 
utvärderas. Målstyrning som en form av förvaltningsstrategi åtföljs av en viss granskningskultur 
där dokumentation är en stor del i det dagliga arbetet (Stenlås, 2011). Samtidigt som NPM 
implementerades i svensk offentlig sektor och präglade verksamheterna blev också 
digitaliseringen ett faktum. NPM och digitaliseringen kan ses gå hand i hand då NPM syftar till 
att effektivisera och skapa kostnadseffektiva administrativa- och styrningsprocesser, och 
digitaliseringen syftar till att effektivisera genom att digitalisera dessa processer (Bruhn, 2015). 
En yrkesgrupp som dagligen hanterar dessa krav på effektiv administration och styrning i sin 
yrkesroll liksom hamnat i centrum för denna förändring är mellanchefer (Forsell & Ivarsson 
Westersterberg, 2014).  
 
3.2 Chefsrollen som profession   
 
Det länge tvistats om en gemensam definition av begreppet profession. Många av de existerande 
teorierna har haft sin utgångspunkt i attribut som är utmärkande för specifika yrken liksom att 
dessa även varit tydligt förankrade i den samtida och sociala kontext de uppstått i (Brante, 2009). 
Det har därmed tidigare inte funnits någon generell professionsteori som varit hållbar över tid, 
genom att de haft en tydlig förankring till dess aktuella kontext samt specifika attribut för 
professionerna. Brante menar att tidigare teorier om professioner har saknat konstanta element 
vilket har gjort det svårt att avgöra dels vad som kan ses som en profession samt vad som sedan 
särskiljer dessa från andra professioner. För att undvika att inkludera tillfälliga och specificerade 
egenskaper i teorierna om profession, anser Brante att dessa bör abstraheras och formulerar 
därför en egen definition om vad som utmärker en profession: 
 

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och 
förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem  
förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av  
allmänheten/klienten (2009:28).  

 
De flesta professionsteorier lägger vikt vid att en universitetsutbildning med akademisk 
förankring föregår professionen. Detta har emellertid, enligt Brante, minskat i betydelse.  
En akademisk utbildning är idag inte det enda som lägger grund för den kunskap som efterfrågas 
inom en profession och ett flertal av dem kräver inte längre en formell universitetsutbildning. 
Idag kan samma kunskap som tidigare endast fanns tillgänglig vid universiteten fås via 
yrkesutbildningar eller motsvarande. Vidare besitter professioner en viss typ av kunskap. De 
betraktas som bärare av kunskapssystem med en kapacitet att abstrahera olika aspekter. Detta 
innebär att professioner kan fånga upp och införliva problem inom området för deras kompetens 
samt skapa och belysa nya problemområden liksom finna lösningar. Det är framförallt här 
argumentationen om vikten av universitetsutbildning varit aktuell då man tidigare menat att 
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denna typ av kunskap endast kan komma från en formell högre utbildning, vilket idag inte längre 
är det enda alternativet.  
 
Dagens samhälle är inte bara ett kunskapssamhälle utan också ett risksamhälle. Detta är 
sammankopplat till följande attribut i Brantes definition av profession, nämligen den mängd 
osäkerhet som följer professionen. Osäkerhet och förändring är en stor del i den moderna 
vardagen där den dagliga verksamheten hela tiden riskerar att bli påverkad. Den professionelle 
anställs därför med syftet att förmedla en känsla av säkerhet och därmed minska osäkerheten för 
verksamheten eller dylikt. 
        
Brante (2009) menar att en profession även behöver vara utbytbar i den mening att den inte ska 
betraktas som en individbaserad kompetens utan att den istället ligger hos en särskild 
yrkesgrupp. Vem som helst inom gruppen med samma typ av kunskap ska ha möjligheten och 
färdigheten att utföra samma uppgifter. Viktigt här är emellertid, som tidigare nämnt, att det inte 
går utanför gruppens kunnande vilket då istället fråntar professionen sin specifika kunskap. 
Professioner vilar på ett förtroende vilket baseras på allmänhetens uppfattning av dess betydelse 
och svårighet. Detta både stärks och bevaras av aspekter som yrkesintegritet och kollegialitet. 
Vidare utgör förtroendet en avgörande aspekt då det binder samman professionen med dess 
intressenter. Den kunskap som professionella idag besitter är inte längre fast utan förändras över 
tid. Detta innebär att det tidigare förtroendet för traditionsenlig kunskap idag har bytts ut mot 
förtroende för de redan nämnda abstrakta kunskapssystemen. Den professionelle erbjuder 
därmed, i utbyte mot förtroende från klienten, en direkt väg till den efterfrågade kunskapen likt 
en läkare erbjuder patienter direkt tillgång till medicinska kunskaper. Den professionelle blir i 
den här definitionen en förmedlare mellan klienten och kunskapen.  
 
Vidare menar Brante att ett utövande av professionen karaktäriseras av ett utrymme där 
självständiga beslut får ta plats. Det talas därför om graden av autonomi som graden av 
självbestämmande inom professionen. Autonomi kan även innebära flera saker. Den främsta kan 
vara organiseringen av arbetet inom professionen. Villkoren för detta styrs av andra externa 
intressen, i offentlig sektor innebär detta staten, och reglerar således den grad av autonomi som 
innefattas av den gällande professionen. Autonomin och diskretionen kan således ses som  
“relativ”.  
 
Sammanfattningsvis redovisas Brantes (2009) karaktärsdrag för professioner nedan: 
 
● Någon form av utbildning inom den kunskap man förmedlar i sin profession  
● Ett visst utrymme för självbestämmande i professionen  
● Att den professionelle besitter en viss typ av specialistkunskap inom aktuellt område 
● En stabilitet i relationen till osäkerhet, den professionelle betraktas som någon som kan 

förmedla en känsla av säkerhet i det som upplevs som osäkert 
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● En viss utbytbarhet i att kunskapen ligger hos professionen som grupp och inte som 
individ  

● Förtroende för professionen i rollen som förmedlare mellan klienten och kunskapen 
 
En yrkeskategori, som inom privat sektor strävar efter professionalisering, är chefer. Enligt 
Forsell och Ivarsson Westerberg (2014) kan ledaregenskapen betraktas som den särskilda 
kompetens som också krävs för att chefer ska kunna betraktas som en profession. Detta genererar 
då en unik kunskapsbas för yrket vilket i sin tur stärker att chefer kan ses som en egen profession 
och inte bara en funktion inom en organisation. Även Stenlås (2011) diskuterar att dagens chefer 
bör kunna ses som en profession då  managementidealen följer en ny uppfattning av ledarrollen 
som betraktas ha ett eget kompetensområde. Att vara chef uppfattas som en aktivitet som inte 
kräver förtrogenhet med de professionellas förutsättningar. Chefer från ett område kan utöva 
ledarskap inom ett annat med hänvisning till sin ledarkompetens. Grunden för denna uppfattning 
av ledarskap är att ledarkompetens börjat betraktas som viktigare än förtrogenhet med 
organisationens primärverksamhet.  
 
Denna studie tar utgångspunkt i antagandet att mellanchefer i privat sektor är en profession med 
stöd av Brantes (2009) karaktärsdrag för professioner.  
 
3.3 Autonomi - graden av självbestämmande i professionen  
 
I denna studie är Brantes definition av professioner begränsad sett till vad studien avser att 
undersöka vad gäller autonomi. Detta på grund av Brante själv presenterar ett abstrakt 
resonemang och definition av autonomi vilket gör definitionen svår att använda i denna aspekt. 
Utifrån denna begränsning har valet gjorts att inkludera en mer specifik definition av just 
autonomi för att kunna analysera empirin och besvara huvudfrågan. En av de forskare som har 
specificerat begreppet autonomi är Ballou (1998). Hon definierar autonomi som: 
 

The quality or state of being self-governing (...) Autonomy is the capacity of an agent to 
determine its own actions through independent choice within a system of principles 
and laws to which the agent is dedicated (1998:105).  

 
Autonomi innebär således en egenskap eller ett tillstånd av självstyre och självbestämmande där 
aktören har kapaciteten att på ett självständigt sätt handla liksom agera inom ett system av 
principer och lagar som aktören förhåller sig till (Ballou, 1998). Två aspekter som därmed blir 
aktuella att undersöka är graden av beslut- och handlingsutrymme. Därav har valet gjorts att 
vidare studera beslut- och handlingsutrymme genom Karasek och Theorells (1990) krav- och 
kontrollmodell. 
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3.4 Krav- och kontrollmodellen  
 
Krav och kontroll är de två variabler som i kombination med varandra resulterar i olika typer av 
situationer. Variablerna krav och kontroll är ömsesidigt beroende av varandra. Obalans uppstår 
när arbetstagaren inte råder över kraven i arbetet och arbetstagarnas kontroll över sin situation 
(Karasek, 1979). Karaseks modell utvecklades vidare med hjälp och tillsammans med Töres 
Theorell (1990). Deras modell är en av de mest använda teorierna för att empiriskt kunna 
analysera den psykosociala arbetsmiljön. Vi menar dock att den även kan användas för att 
studera professioners grad av autonomi samt professionens förändrade yrkesroll. 
 
    3.4.1 Krav 
 
Variabeln krav, arbetskrav, består av dels yttre fysiska dels psykiska belastningar. Psykiska krav 
kan vara kognitiva, kvalitativa (komplexiteten i kraven) och emotionella. Kraven kan skapa 
stress men också leda till lärande och utveckling. Effekten beror på om arbetstagaren har kontroll 
över sin arbetssituation (besluts- och handlingsutrymme). En hög kontroll ger därför 
handlingsutrymme att reducera effekter av de psykiska kraven (Karasek & Theorell, 1990). 
 
    3.4.2 Kontroll 
 
Variabeln kontroll visar arbetstagarens handlings- och beslutsutrymme. Denna kontroll innefattar 
inflytande och möjligheter att fatta egna beslut som berör den egna situationen. Beslutsutrymmet 
kan delas in i två delar vilka är; kontroll i arbetet och kontroll över arbetet. Detta besluts- och 
handlingsutrymmets kan ses bestå av två komponenter; påverkansmöjligheter samt 
kunskapskontroll. Påverkansmöjligheter innebär den möjlighet arbetstagaren har för att fatta 
egna beslut som rör rollen. Kunskapskontroll innebär att, om arbetstagaren har utrymme för 
skicklighet, problemlösning, kreativitet samt ett utrymme för lärande och utveckling, kan 
arbetstagaren ses ha hög kontroll. Låg kunskapskontroll råder när arbetstagaren får nya typer av 
arbetsuppgifter men inte har den kompetens som krävs för att utföra dem (Karasek & Theorell, 
1990) 
 
Nedan visar Figur 2 hur krav och kontroll i hög respektive låg grad genererar olika typer av 
arbetssituationer. Den ideala situationen är den aktiva. En arbetstagare kan klara av höga krav 
om de samtidigt har utrymme att fatta de beslut som behövs (Karasek & Theorell, 1990).
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Figur 2.  
 
 
Studiens teoretiska ramverk i form av Brantes (2009) definition av profession samt Forsell och 
Ivarsson Westerberg (2014) liksom Stenlås (2011) resonemang syftar till att besvara studiens 
första frågeställning: Hur upplever mellanchefer att deras profession har påverkats i form av av 
arbetsuppgifter och arbetsbelastning efter implementeringen av Workday? Definitioner av 
autonomi av Ballou (1998) liksom krav- och kontrollmodellen av Karasek och Theorell (1990) 
syftar till att besvara studiens andra frågeställning: Hur upplever mellanchefer att Workday har 
påverkat deras autonomi i form av besluts- och handlingsutrymme? Vi ser det därför som högst 
relevant att använda samtliga teoretiska utgångspunkter för att kunna analysera våra resultat 
liksom besvara studiens huvudfråga. Valet av flertalet teorier grundar sig i att det saknas en 
enskild teori som kan användas för att behandla samtliga aspekter av studiens problemområde. 
Således samverkar samtliga teoretiska utgångspunkter för att kunna besvara studiens syfte. 
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4. Metod 
 
I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt i form av val av metod, urval och 
genomförandet i stort. I avsnittet presenteras även tillförlitlighet och trovärdighet liksom etiska 
överväganden gällande metodvalet. Avslutningsvis ges reflektioner över den valda metoden.  
 
4.1 Inledning 
 
Efter att ha fastställt studiens syfte, den följande huvudfrågan och dess underfrågor inleddes en 
diskussion om ett passande och relevant metodval. Valet gjordes i att välja en kvalitativ 
intervjustudie då mellanchefernas egna uppfattningar och upplevelser stod i centrum för 
undersökningen. Studiens frågeställningar formulerades i form av Hur upplever mellanchefer..., 
vi ansåg således att semistrukturerade livsvärldsintervjuer var den metod som bäst skulle ge oss 
möjligheten att kunna besvara dem.  
 
4.2 Val av metod 
 
Denna studie innehar ett tolkande synsätt utifrån mellanchefers uppfattningar om hur 
implementeringen av ett digitalt verktyg påverkat deras profession och autonomi. För att fånga 
upp mellanchefernas uppfattningar och perspektiv på fenomenet digitalisering, snarare än 
resultat som mäts i siffror, har en kvalitativ forskningsansats valts. Kvalitativ forskning innebär, 
enligt Bryman (2011), att försöka skapa sig en förståelse för en individs livsvärld, till skillnad 
från kvantitativ forskning som önskar finna en numerisk relation mellan egenskaper som är 
mätbara. Eftersom denna studie syftar till att undersöka mellanchefers egna uppfattningar och 
inte att kvantifiera olika samband, valdes en kvalitativ metodansats. Kvalitativ forskning tenderar 
att, enligt Bryman, fokusera på kontexten som individen befinner sig i vilket är en ytterligare 
anledning till varför den kvalitativa metodansatsen valdes. Detta eftersom studien avser att 
studera mellanchefernas uppfattningar om den lokala miljö de verkar i. Denna miljö och kontext, 
som Bryman talar om, studerades i form av intervjuer med mellanchefer på Försäkringsbolaget 
som också är en del av denna sociala miljö då de ingår i samma organisation. Genom att 
intervjua personer som verkar i samma miljö ges forskaren kunskap och insikter om de 
förhållanden som råder (Ahrne & Svensson, 2015). Vidare menar Ahrne och Svensson att 
intervjuer är en metod för att studera enskilda individers upplevelser och känslor, vilket är vad 
denna studie syftar till.  
 
Studien har även en fenomenologisk ansats. Detta innebär, enligt Kvale och Brinkmann (2014), 
att se till och försöka förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv. Ett 
fenomenologiskt förhållningssätt innebär att beskriva världen så som den upplevs av aktörerna 
liksom att den relevanta verkligheten är den som individerna uppfattar att den är. Eftersom denna 
studie avsåg studera mellanchefers egna upplevelser om hur digitaliseringen i form av verktyget 



  

 24 

Workday har påverkat deras profession, valdes den fenomenologiska förhållningsansatsen. 
Eftersom ett fenomenologiskt förhållningssätt valdes, genomfördes vad Kvale och Brinkmann 
(2014) benämner som semistrukturerade livsvärldsintervjuer. Detta för att kunna undersöka 
respondenternas egna upplevelser och erfarenheter (Bryman, 2011). En semistrukturerad 
livsvärldsintervju syftar till att finna underliggande teman i respondenternas egen vardagsvärld, i 
detta fall deras dagliga arbetssituation, och ge dem möjligheten att ge sin egen tolkning av 
innebörden i det undersökta fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2014). Valet i att använda 
semistrukturerade intervjuer innebar att vi innan intervjuerna förberedde ett frågeschema 
uppdelat i olika teman. Detta gjorde att vi kunde hålla oss inom ramarna för det aktuella ämnet i 
form av intervjuguiden men gav även möjligheten att anpassa intervjuerna efter respondenternas 
bakgrund och svar (Alvehus, 2013). Genom denna typ av intervjuform fick vi möjligheten till 
mer nyanserade beskrivningar och berättelser om hur respondenterna upplevde fenomenet 
digitalisering och dess påverkan på professionen som mellanchef.   
      
4.3 Urval 
 
Valet av organisation baserades främst på kriterier utifrån studiens syfte då vi valde en 
organisation där Workday var implementerat samt att organisationen var verksam i privat sektor. 
Detta kan betraktas som ett exempel på vad Bryman (2011) benämner som ett målinriktat urval 
då vi tagit hänsyn till och baserat vårt urval på specifika egenskaper hos organisationen, utifrån 
våra forskningsfrågor. Användandet av ett målinriktat urval för kvalitativ forskning i form av 
intervjuer är enligt Bryman att föredra. Valet av organisation kan även betraktas som en 
bekvämlighetsurval (Alvehus, 2013) då vi redan hade en etablerad kontakt med organisationen. 
Dess tillgänglighet var därmed en avgörande faktor i valet av organisation. 
 
Kontaktpersonen på Försäkringsbolaget var Head of HR Support vars roll innebär ett chefsansvar 
över supportfunktionen. Tidigt i kontakten med Head of HR Support tydliggjordes syftet med 
undersökningen och att det var just mellanchefer vi ville undersöka. Det var via denna väg vi 
kom i kontakt med studiens respondenter.  
 
Vid användandet av ett målinriktat urval är det vanligt att urvalet görs på mer än en nivå 
(Bryman, 2011). Då vår undersökning syftade till upplevelsen specifikt hos mellanchefer kan 
även detta betraktas som ett målinriktat urval. Inför kontakt med deltagarna upprättades två 
kriterier som behövde uppfyllas. Det första kriteriet avsåg deltagarnas roll i organisationen. 
Deltagarna var tvungna att ha både chefer ovanför sig men även medarbetare under sig för att 
betraktas som en mellanchef. Det andra kriteriet avsåg att deltagarna skulle ha arbetat med 
Workday längre än sex månader för att mer utförligt kunna uttala sig om dess påverkan på deras 
profession och autonomi. Då urvalet specificerades till en specifik yrkesgrupp med deltagare 
vilka hade samma befattning kan urvalet ses som homogent (Alvehus, 2013). Detta urval var 
passande till undersökningen då vi avsåg att studera upplevelsen hos mellanchefer 
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uteslutningsvis. Inom yrkesgruppen försökte vi emellertid ta hänsyn till olika aspekter som kön, 
ålder, anställningstid, arbetsort och antal medarbetare för att kunna ge en så bred bild som 
möjligt av det aktuella fenomenet. 
 
4.4 Upprättande av semistrukturerad intervjuguide 
 
Som tidigare nämnt genomfördes intervjuerna i form av en semistrukturerad karaktär. Med detta 
följer upprättande av en semistrukturerad intervjuguide, något som även är fördelaktigt i en 
fenomenologisk intervjustudie där respondenternas utsagor och egna uppfattningar är av största 
relevans (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna intervjuguide upprättades för att fungera som stöd i 
säkerställandet av att samtliga delar av problemområdet kunde täckas. Intervjuguiden utformades 
enligt Brymans (2011) riktlinjer där guiden bör innefatta de viktigaste och centrala delarna av 
studiens problemområde. Därför utformades följande tre teman i intervjuguiden; Yrkesrollen, 
Krav och kontroll i arbetet, samt Arbetsbelastning/Arbetsmiljö för att kunna besvara studiens två 
frågeställningar. De frågor som ingick i intervjuguiden följde även studiens teoretiska 
utgångspunkter i form av bland andra Karasek och Theorells (1990) krav/kontrollmodell och 
utformades också för att kunna urskilja respondenternas egna upplevelser.  
 
4.5 Genomförande  
 
    4.5.1 Inledande kontakt  
 
Genomförandet inleddes med en diskussion om den önskade undersökningen med Head of HR 
Support hos Försäkringsbolaget. Därefter kunde denna kontakt stämma av med berörda parter 
inom organisationen för att vi skulle kunna få tillåtelse att dels genomföra den tänkta studien 
samt få möjligheten att intervjua tio anställda som innehar rollen som mellanchef. Efter bekräftat 
att vi fick möjligheten att genomföra studien hos Försäkringsbolaget skickade vi ut förfrågningar 
om deltagande till olika mellanchefer inom organisationen. I förfrågningarna specificerades ett 
frivilligt deltagande genom att de själva fick återkoppla vid intresse. Förfrågningarna innehöll 
även missivbrevet (se bilaga 1). Vi mailade cirka 50 mellanchefer, av ett hundratal, varav 15 
återkopplade med svar, där 10 accepterade och 5 tackade nej.  
 
    4.5.2 Pilotintervju 
 
Som forskare kan man öka sina insikter i form av uppsökande verksamhet. En metod av 
uppsökande verksamhet är att genomföra en pilotintervju (Bryman 2011). I denna studie 
genomfördes en pilotintervju några dagar innan intervjuerna skulle ta plats. Pilotintervjun bestod 
av en respondent som inte medverkade i den fortsatta studien, därav är resultaten från 
pilotintervjun inte inkluderade i denna studie. Denna pilotintervju gav en god insikt rörande den 
konstruerade intervjuguiden och resulterade i att vissa frågor togs bort medan vissa kom till som 
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nya. Några av de frågor som togs bort visade sig inte ge svar på studiens tänkta problemområde 
medan några av de som sedan inkluderades bättre kunde hjälpa till att besvara studiens syfte.  
 
    4.5.3 Tid och plats för intervjun 
 
Då studien avsåg att undersöka respondenternas upplevelse om digitaliseringens påverkan på 
deras profession och autonomi föll det sig naturligt att hålla intervjuerna i koppling till deras 
arbetsplats. Vi valde att utesluta platser utanför respondenternas arbeten, dels för att minimera 
risken att bli avbrutna vilket upplevdes som mer troligt på ett café eller liknande, vidare för att 
underlätta för respondenternas deltagande (Ahrne & Svensson, 2015). I den inledande kontakten 
med respondenterna genom utskick om förfrågan över mejl samt följebrev upptäckte vi att flera 
av dem inte hade någon möjlighet till fysisk intervju. De som återkopplade med intresse att ställa 
upp arbetade antingen på annan ort eller hade inte tiden att gå ifrån sina grupper. Följden av detta 
innebar valet att genomföra två fysiska intervjuer och åtta intervjuer över Skype. De 
respondenter som utförde intervjuerna via Skype gjorde detta under arbetstid på deras kontor och 
vi som intervjuade satt tillsammans i Försäkringsbolagets lokaler i Stockholm.  
 
    4.5.4 Mättnad  
 
Gällande antalet informanter att intervjua hade vi avsikt att uppnå vad Alvehus (2013) benämner 
som mättnad. Vi uppskattade att åtta till tio intervjuer med en omfattning på ungefär 45 minuter 
vardera skulle ge oss denna mättnad. Vid detta beslut hade vi i beaktning att det är riskabelt med 
en specifik tidsram då osäkerhet råder när mättnad uppnås men med fördelen att fler skulle 
kunna ställa upp om de visste hur lång tid de behövde avsätta av sin arbetsdag (Ahrne & 
Svensson, 2015). Upplägget för intervjuerna var att åtta av dem genomfördes under tre 
sammanhängande dagar medan resterande två bokades in några dagar senare. Denna uppdelning 
avsåg att ge oss möjligheten att avgöra om vi uppnått mättnad eller inte efter åtta intervjuer. Efter 
att vi genomfört de åtta första bestämde vi emellertid att genomföra samtliga tio inbokade 
intervjuer då vi ville försäkra oss om att vi fått ihop tillräckligt med empiri om fenomenet. Vi 
upplevde att mättnad uppnåddes först efter tio intervjuer. Ett område som vi upplevde uppnådde 
god mättnad var eventuella förändringar i rollen som mellanchef sett till arbetsuppgifter efter 
implementeringen av Workday. Ett exempel på område där mer mättnad hade varit önskvärt var 
mer nyanserade svar om upplevelsen av krav och kontroll i arbetet. 
 
    4.5.5 Genomförandet av intervjuer 
 
Både de fysiska intervjuerna, liksom intervjuerna över Skype, genomfördes i tysta och enskilda 
lokaler på Försäkringsbolaget i Stockholm. Vi valde att spela in intervjuerna på mobiltelefon och 
bad därför om tillåtelse för detta innan intervjuerna påbörjades. Innan intervjuerna testade vi 
först att denna typ av inspelning fungerade (jfr. Ahrne & Svensson, 2015), detta gjordes under 
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pilotintervjun. Vi exkluderade valet att föra egna anteckningar under intervjuernas 
genomförande. Detta för att kunna behålla fullt fokus på respondenternas utsagor samt med tanke 
på valet av en semistrukturerad intervjuguide och det högra kravet som ställs på intervjuarens 
förmåga att kunna ställa relevanta följdfrågor (Bryman, 2011). För att på bästa sätt kunna ställa 
relevanta följdfrågor, som väger minst lika tungt som de förberedda enligt Alvehus (2013), 
valdes därför att inte anteckna under intervjuerna. Vidare valde vi att båda delta under respektive 
intervju då vi ville säkerställa att det alltid var en av oss som hade möjligheten att ställa relevanta 
följdfrågor. 
  
4.6 Bearbetning och analys  
 
Efter avslutade intervjuer påbörjades analysarbetet. Som forskare med en kvalitativ metodansats 
var vi intresserade av vad respondenterna berättar liksom på vilket sätt de berättar om sina 
upplevelser. Därmed fyllde transkriberingen och en fullständig redogörelse över intervjuerna en 
stor och viktig del i studiens genomförande. Denna vikt som transkriberingen fyller är således 
avgörande för analysarbetet som följer intervjuerna (Bryman, 2011). Bearbetningen av de 
genomförda intervjuerna inleddes med noggrann transkribering där vi transkriberade så tätt inpå 
varje intervju som möjligt. Detta för att vi kunde behålla respondenternas ordalag och 
uttryckssätt färskt i minnet, vilket är en fördel. Vi delade upp inspelningarna och transkriberade 
hälften var. Redan under transkriberingarna av empirin påbörjade vi analysarbetet då vi aktivt 
fick möjligheten att börja bearbeta utsagorna och ordna dessa inför den kommande analysen, 
något som Ahrne och Svensson (2015) menar är naturligt under transkriberingsstadiet.  
 
Den vanligaste metoden vid dataanalys är kodning vilket vi använde för att skapa oss en 
överblick över empirin (Kvale & Brinkmann, 2014). Kodningsprocessen inleddes i form av att vi 
läste igenom materialet ett flertal gånger. Detta för att bekanta oss med materialet och initialt 
skapa oss en uppfattning om övergripande teman och mönster (jfr. Ahrne & Svensson, 2015). 
Därefter började de första koderna träda fram där vi delade in materialet baserat på våra två 
frågeställningar samt en del som avsåg upplevelsen av rollen som mellanchef. Efter denna 
indelning färgkodades återkommande teman och mönster i respektive del. Temana som slutligen 
blev till, efter en längre bearbetningsprocess där ett antal teman sållades bort respektive slogs 
samman, redovisas som följande: Huvudtema 1: Rollen som mellanchef. Huvudtema 2: 
Förändring av professionen. Underteman: Mellanchef - en profession, Administrativt arbete, 
Arbetsbelastning, Språksvårigheter. Huvudtema 3: Förändring i autonomin. Underteman: Krav 
på rollen som mellanchef, Kontroll i rollen som mellanchef. 
 
Efter kodningen i ovan kategorier hämtades intressanta citat från transkriberingarna för att styrka 
de upplever som respondenterna berättade om. Därefter gick vi igenom vad citaten egentligen 
handlade om för att närma oss, vad Ahrne och Svensson (2015) benämner som, generaliseringar 
och allmänna begrepp för de fynd vi urskilt. Vidare kunde vi därefter presentera resultaten med 
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argumentation och koppling till de aktuella teoretiska ramverken liksom tidigare forskning med 
utgångspunkt i att besvara studiens forskningsfrågor.  
 
Under avsnitt 5.Resultat och analys presenterar vi information om respondenterna. Vi har valt att 
ge dem andra namn för att inte undanröja deras identiteter. Däremot valde vi att presentera viss 
information om dem, som: ålder, antal medarbetare, ledarskapsutbildning, tid på företaget, samt 
tid som mellanchef. Varför vi ansåg att dessa aspekter var relevanta att inkludera i 
respondenternas bakgrund var av anledningen att vi önskade belysa variationen i urvalet och 
därmed fenomenet. Informationen om ledarskapsutbildning, tid på företaget samt tiden som 
mellanchef inkluderas med avsikt att ställas relation till det teoretiska ramverket liksom besvara 
studiens huvudfråga och syfte. 
 
4.7 Tillförlitlighet  
 
Inom kvalitativ forskning betraktas kvalitetskriterier inte lika självklara som validitet och 
reliabilitet inom kvantitativ forskning. Dessa kriterier kan användas även inom kvalitativ 
forskning men det är många forskare som ifrågasätter lämpligheten gällande detta då de är mer 
inriktade på olika typer av mätningar (Bryman, 2011). Det har därför presenteras olika alternativ 
för kvalitetsbedömning inom kvalitativ forskning där en av dessa är tillförlitlighet.  
Tillförlitlighet kan delas upp i två delkriterier där trovärdighet motsvarar validitet och pålitlighet 
motsvarar reliabilitet.  
 
    4.7.1 Trovärdighet  
 
För att forskning ska få genomslag och anses bygga på något annat än spekulationer och 
gissningar måste den vara trovärdig. Ahrne och Svensson (2015) menar att trovärdighet är 
särskilt viktig inom kvalitativ forskning då det inte går att använda samma metoder som tidigare 
dominerat vetenskaplig och kvantitativ forskning. För att åstadkomma trovärdighet inom 
kvalitativ forskning bör det således tas hänsyn till vad Ahrne och Svensson benämner som 
transparens, triangulering liksom återkoppling till fältet. Ett forskningsarbete bör vara transparent 
i form av att det finns möjlighet att diskutera och kritisera uppsatsens delar. Ett sätt vara 
transparent i ett kvalitativt vetenskapligt arbete är att tydligt redogöra för forskningsprocessen så 
att läsarna enkelt kan sätta sig in i forskarens metod och resonemang över detta. En medvetenhet 
och presentation över eventuella brister som uppstått stärker snarare textens kvalitet och 
trovärdighet snarare om man valt att utesluta dessa delar (Ahrne & Svensson, 2015). Med 
utgångspunkt i detta har vi försökt förhålla oss till en så transparant beskrivning som möjligt av 
studiens genomförande i form av att både ha dess brister i beaktning men även presentera dem 
tydligt för läsaren.  
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En annan metod för att öka studiens trovärdighet, inom kvalitativ forskning, är att använda sig av 
triangulering vilket innebär att man som forskare kombinerar olika metoder. Avsikten med detta 
är att forskaren ska komma fram till en mer korrekt beskrivning av fenomenet genom att angripa 
det från olika håll än om man endast använder sig av en metod och således ett perspektiv (Ahrne 
& Svensson, 2015). I detta avseende kan denna del betraktas som en svaghet i studien då vi i 
insamlingen av empirin endast använt oss av en metod. Detta togs inte i beaktning då vi 
upplevde att det inte fanns tidsutrymme för att genomföra en undersökning med två metoder 
inom ramen för det här arbetet. Vidare baserades beslutet även på att undersökningen avsåg att 
lyfta fram olika upplevelser av fenomenet hos respondenterna för att visa på olika nyanser av 
detta och ansatsen till triangulering utgår ifrån att det endast finns en sanning (Ibid). Detta 
stämde därför inte överens med vår utgångspunkt för undersökningen.  
 
Återkoppling till fältet kan vara ett annat sätt att öka studiens trovärdighet, enligt Ahrne och 
Svensson. Det innebär att forskaren återkopplar till respondenterna som deltagit och låter dem 
förmedla sina synpunkter på de resultat som genererats ur undersökningen. Detta har inte gjorts i 
denna studie med anledning av begränsat tidsutrymme, vilket kan betraktas som en svaghet. 
Hade detta genomförts hade vi kunnat se om respondenterna kunde relatera och känna igen det 
som presenterats i resultaten och på så vis bidragit med delvis ny data men även nyansera de 
redan aktuella resultaten.  
 
    4.7.2 Pålitlighet 
 
Inom kvalitativ forskning brukar man tala om begreppet pålitlighet istället för termer av 
reliabilitet, som är mer vanligt inom kvantitativ forskning. Ett form av granskande perspektiv bör 
man som forskare anta för att kunna bedöma forskningsstudier, menar Bryman (2011). För att 
vår studie ska kunna ses som pålitlig har vi således, i enlighet med Bryman, strävat efter att på ett 
så tydligt sätt som möjligt redogjort för alla studiens steg i form av till exempel urvalet, 
upprättandet av den semistrukturerade intervjuguiden liksom analysprocessen.  
 
Även Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar pålitligheten inom kvalitativa studier. De pekar på 
vikten av att belysa svårigheterna i att kunna reproducera resultat vid ett annat tillfälle av andra 
forskare, vilket likväl är en del i pålitligheten. Problematiken i kvalitativa studier är att 
respondenterna tenderar att ge olika svar efter olika intervjupersoner, men det är samtidigt av 
vikt att kunna anpassa intervjuerna utifrån respondenternas svar. I och med att vi valde att hålla 
semistrukturerade intervjuer utgick vi från den upprättade intervjuguiden men valde även att 
ställa följdfrågor baserat på respondenternas svar. Därför har vi i beaktning att pålitligheten kan 
påverkas då en reproducering av vår studie skulle kunna innebära annorlunda följdfrågor då olika 
forskare har olika tolkningar. Vi menar däremot att en reproducering av denna studie skulle 
kunna få liknande utfall då vi dels varit transparanta i form av att tydligt redogjort samtliga steg i 
processen liksom haft ett kritiskt förhållningssätt till den presenterade empirin. Dessutom har vi 
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strävat efter att inte påverkas av förförståelsen vi besitter gällande ämnet utan har medvetet 
försökt förhålla oss neutrala i största möjliga utsträckning. Upp till läsaren är emellertid att 
avgöra huruvida resultaten kan överföras eller inte. Vår förhoppning var dock att studiens 
slutsatser skulle kunna generaliseras till andra eventuella professioner i privat sektor.  
 
4.8 Etiska överväganden 
 
Som forskare inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning föreligger ett tydligt krav 
som bör tas i beaktning vid studier. Detta benämns som forskningskravet och innebär att 
forskning bör hålla en viss kvalitet liksom rikta in sig på vad som kan betraktas som väsentliga 
frågor. Forskningskravet innefattar även krav på att de individer som deltar i forskning ska 
skyddas genom att behandla deras uppgifter och information konfidentiellt. Vetenskapsrådet 
(2002) har definierat forskningskravet indelat i fyra forskningsetiska principer. Dessa bör 
forskare utgå ifrån vid genomförande av en studie. De fyra forskningsetiska principerna är; 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfedentialitetskravet och Nyttjandekravet. I vår studie 
har vi tagit hänsyn till samtliga av dessa principer. 
 
Informationskravet innebär att samtliga medverkande i studien ska informeras om vad deras 
deltagande innebär. De medverkande bör även informeras om att deras deltagande i studien är 
frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. I denna undersökning fick 
samtliga deltagare ta del av ett missivbrev (se bilaga 1) där vi skriftligt informerade om studiens 
upplägg, syfte samt de forskningsetiska principerna. Denna information gavs även muntligen 
innan respektive intervjun inleddes. I missivbrevet valde vi även att inkludera våra 
kontaktuppgifter där vi uppmanade deltagarna att kontakta oss vid eventuella frågor eller 
funderingar om medverkan. 
 
Samtyckeskravet innebär att forskare alltid ska inhämta ett samtycke från deltagarna i studien. 
Deltagare har även rätt att självständigt avgöra om hur länge och på vilka villkor de ska delta. 
Trots att de tackat ja att delta i studien ska de alltid kunna avbryta sin medverkan utan att några 
negativa konsekvenser uppstår. Det bör heller aldrig föreligga ett beroendeförhållande mellan 
deltagare och forskare i form av att det inte får förekomma någon påverkan eller påtryckning att 
delta. Av personerna som deltog i studien var ingen i beroendeförhållande till oss som forskare. 
Beslutet att delta i studien låg hos deltagarna då de själva fick återkoppla till oss efter att vi 
skickat ut förfrågan. I missivbrevet som skickades ut vid förfrågan informerades deltagarna om 
att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst under intervjun har rätt att avbryta. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att samtliga deltagare i en studie ska skyddas genom att deras 
uppgifter bör behandlas konfidentiellt samt erbjuda dem möjligheten att vara anonym. 
Informationen som inhämtas hos deltagarna ska således behandlas med största försiktighet. 
Utomstående ska inte ha möjlighet att komma åt uppgifterna eller härleda svar till specifika 
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respondenter. Vi har i den här studien valt att utesluta respondenternas riktiga namn samt övriga 
uppgifter som vi anser står i direkt koppling till deras identiteter. Allt material i form av 
uppgifter, transkribering och inspelningar har under arbetet med studien förvarats på våra 
personliga datorer som är skyddade med lösenord. Efter att uppgifterna fyllt sin användning i 
studien förstördes och raderades samtlig information kopplad till respondenterna. 
 
Nyttjandekravet är det avslutande kravet och innebär att den insamlade informationen endast får 
användas i den aktuella studien och inte lämnas ut för andra syften. Deltagarna i studien bör även 
informeras om hur uppgifterna de delar med sig av kommer att användas. Vi valde att informera 
om hanteringen av respondenternas uppgifter i vårt missivbrev samt vid inledandet av 
intervjuerna. 
 
Utöver ovanstående redovisade forskningsetiska principer finns även två rekommendationer som 
Vetenskapsrådet förespråkar. 
 
Den första rekommendationen avser uppgifter som kan vara etiskt känsliga. Forskaren bör i 
sådana lägen låta deltagarna ta del av känsliga avsnitt eller kontroversiella tolkningar innan 
studien publiceras. Detta för att undvika negativa konsekvenser för respondenten. 
I vår studie var vi av uppfattningen att uppgifter av sådan karaktär inte var aktuella och valde 
således att inte tillämpa den första rekommendationen. 
 
Den andra rekommendationen avser att forskare bör ge respondenter möjligheten att veta vad 
den insamlade informationen kommer att leda till samt vart den eventuellt publiceras. 
Vi fann denna rekommendation relevant för vår studie. Samtliga respondenter informerades 
därför i följebrevet liksom innan intervjuerna inleddes i form av att de insamlade uppgifterna 
skulle resultera i en kandidatuppsats vid Uppsala Universitet, presenteras vid seminarium och 
sedan publiceras på universitetets databas DIVA under 2018. 
 
4.9 Reflektioner över metod 
 
Det är av stor relevans att reflektera över den valda och genomförda metoden i vetenskaplig 
forskning (Ahrne & Svensson, 2015). Reflektioner över metoden är dessutom en ytterligare del 
av den trovärdighet som diskuterades i avsnitt 4.7.1. För att stärka trovärdigheten har vi därför 
reflekterat över aspekter som hade kunnat öka trovärdigheten i våra resultat. En av dessa är att 
vissa av intervjuerna genomfördes över Skype då majoriteten av våra respondenter befann sig på 
olika orter runt om i Sverige. Samtal över Skype underlättade i den meningen att tillgängligheten 
till respondenterna ökade vilket vi tror är en anledning till att vi kunde hålla just tio intervjuer. 
Däremot kan de intervjuer som gjordes över Skype lett till sämre kvalitet då vi inte såg deras 
ansiktsuttryck och kroppsrörelser på samma sätt som under de fysiska intervjuerna (Kvale & 
Brinkmann, 2014; Ahrne & Svensson, 2015). Detta kan således ha påverkat våra tolkningar. 
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En vidare reflektion som gjorts är det faktum att vi valde att genomföra semistrukturerade 
intervjuer med stöd av den upprättade intervjuguiden. Grundtanken låg i att låta våra 
respondenter på ett fritt sätt styra intervjuerna i den riktning de själva önskade liksom att svara på 
frågorna i den mån de ville. En reflektion som gjorts gällande detta är att vi emellertid 
analyserade respondenternas svar och ställde följdfrågor för att försöka styra intervjuerna för att i 
sin tur möjliggöra en mättnad i svaren (se avsnitt 4.6.4). I och med att vi önskade besvara vårt 
syfte liksom frågeställningar kan detta sannolikt ha påverkat tolkningen av rådata, (Kvale & 
Brinkman, 2014), med en medvetenhet och med hänsyn till att det kan finnas mer än en tolkning. 
 
Avslutningsvis har reflektioner gjorts gällande respondenternas ärlighet i sina svar. I och med att 
vi studerade mellanchefer och deras uppfattningar om systemet Workday kan vi tro att de gärna 
vill berätta om att de är duktiga på sitt jobb och skulle kunna ha färgats av att inte försöka tala 
illa om ett system som verksamheten beslutat är det bästa alternativet. Vidare är Workday det 
enda systemet som är möjligt att använda för medarbetare på Försäkringsbolaget. Detta borde 
rimligtvis ha kunnat påverka respondenternas inställning till hur systemet påverkat deras roll som 
mellanchef.  
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5. Resultat och analys 
 
I följande avsnitt presenteras resultaten av de kvalitativa, semistrukturerade intervjuerna. 
Avsnittet inleds med en bakgrund över användandet av Workday, begreppsförklaringar samt en 
kortare beskrivning av respondenterna. Empirin har delats in i tre huvudteman med totalt sex 
underteman. Avslutningsvis diskuteras analysens relation till studiens syfte och frågeställningar.  
 
5.1 Bakgrund och begreppsförklaringar  
 
5.1.1 Workday  
 
Workday är en digital lösning för att sköta personaladministration. Likt andra molnbaserade 
funktioner som LinkedIn och Facebook är systemet Workday uppbyggt så att varje anställd, både 
chefer och medarbetare, har en egen profil. Genom profilen ska användarna kunna genomföra 
dels självrapportering för olika typer av frånvaro samt till exempel övertid och utlägg i tjänsten. 
Workday är utformat som ett ärendehanteringssystem (Workday, 2017) där användarna får 
notiser när det händer saker och påminnelser i inkorgen när något behöver göras. Vidare 
möjliggör Workday digitala processer på Försäkringbolaget där det tidigare behövdes fysisk 
attestering eller godkännande från chefer och mellanchefer. Idag godkänner mellanchefer och 
chefer ärenden som utlägg i arbetet, nya löner och anställning med bara ett knapptryck samtidigt 
som processerna alltid är tillgängliga då de sparas i systemet  
 
Workday implementerades på Försäkringsbolaget under våren 2016. De respondenter som 
intervjuats i denna undersökning har rollen som mellanchefer på företaget vilket innebär att de 
arbetar med personaladministrering för deras medarbetare genom systemet. De administrerar 
även sina egna ärenden i Workday. Alla processer och delar i systemet är på engelska.  
 
5.1.2 Begreppsförklaringar 
 
I respondenternas redogörelser nämns vid vissa tillfällen olika begrepp som de använder i arbetet 
i Workday. Följande begrepp är återkommande och förklaras därför snabbt nedan: 
 
Hire: är namnet på den process ledarna genomför vid en anställning. En ny eller tidigare anställd 
läggs upp och registreras i systemet med personlig och arbetsrelaterad information. Processen 
berör flera olika parter och är därmed uppdelad i olika steg vilka berör bland annat 
mellanchefens egen chef, HR-partner, HR-support och lön.  
 
Mid-year review: process som genomförs inför medarbetarsamtal. Både medarbetare och 
mellanchefer på Försäkringsbolaget fyller i underlag inför och efter samtalet i Workday. När 
processen är genomförd förblir den dokumenterad i systemet och kan åter plockas upp för 



  

 34 

användning vid eventuellt behov. Under 2017 fanns möjligheten att utföra Mid-Year review vid 
sidan av Workday, således var denna process det enda undantaget då resterande processer är 
obligatoriska att genomföra i systemet.  
 
5.1.3 Respondenter 
 
Våra respondenter har getts andra namn för att inte undanröja deras identiteter. Under Bilaga 3. 
återfinns mer information utifrån de aktuella kriterierna om respektive respondent. På 
Försäkringsbolaget används begreppet ledare för rollen som mellanchef. Därav återfinns termen 
ledare i respondenternas explicita utsagor liksom i Bilaga 3. 
 
5.2 Huvudtema 1: Rollen som mellanchef 
 
I följande inledande tema har vi urskilt respondenternas svar om hur de upplever rollen som 
mellanchef. I och med att mellanchefen har ett brett ansvarsområde där rollen innefattar att 
kunna lösa svåra situationer samtidigt som denne har egna arbetsuppgifter, (Scott, 2000; Glegg 
& McAuley, 2005), ville vi undersöka hur medarbetarna på Försäkringsbolaget uppfattade sin 
roll som mellanchef. För att kunna besvara vårt syfte om hur digitaliseringen, i form av 
Workday, har påverkat mellanchefens profession och autonomi behövde vi först ta reda på hur 
de uppfattar mellanchefsrollen. Nedan berättar Anna om hur hon upplever rollen som 
mellanchef: 
 
 För mig är det inget problem. Min chef ger mig oerhört fria tyglar vad gäller hur jag  
 sköter mitt jobb, och det är för att hon vet att jag klarar av det på detaljnivå, och det kan 
  inte hon. Det ger ju mig väldigt mycket frihet  under ansvar, och det är skönt. Jag hade  
 nog inte trivts om jag bara skulle behövt agera ”språkrör” ner åt mina medarbetare. 
 
Anna menar att hon har “mycket frihet under ansvar” vilket visar på den komplexa roll en 
mellanchef besitter då denne har en begränsad auktoritet (Glegg & McAuley, 2005). Samtidigt 
menar Anna att hon har mycket fria tyglar och ansvar vilket kan ses som att hon har hög kontroll 
över rollen i stort (Karasek & Theorell, 1990), och känner sig trygg i att vara arbetsgivarens (sin 
egen chefs) förlängda arm (Drakenberg, 1997). Vi tolkar Anna som att hon inte upplever en 
känsla av att vara “klämd” mellan ovan och nedan, sett i organisationen (jfr. McConville, 2006).  
 
En annan utsaga som kan ses mena på motsatsen är Adam som berättar om hur han upplever 
rollen i termer av att vara “klämd”: 
 
 Just nu så har jag haft alldeles för lite tid att lägga på mina medarbetare. Mitt mål är att 
 kunna ha individuella samtal med alla varje vecka men det har jag inte hunnit senaste  
 veckorna. Men det är mycket när det är rekryteringsperioder. 
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Här kan Adams berättelse ses stå i relation till mellanchefens problematik i att vara klämd som 
även diskuterats och illustreras av McConville (2006), se Figur 1. Krav på att rekrytera kommer 
sannolikt från ledningen i form av att personal behöver stärkas upp samtidigt som Adams 
medarbetare har ställer kravet att finnas dem till lags. Denna problematik som Adam berättar om 
delas även av Rooney (2010) som visar svårigheterna som mellanchefen står inför med krav upp- 
och nedifrån i organisationen. Även Johan berättar om den upplevda “klämda” känslan som kan 
finnas i en mellanchefsposition: 
 

Jag blir inte klämd i ett användarperspektiv i Workday, men i ett utvecklingsperspektiv, 
 ja absolut. Som i all utveckling, det är en gemensam diskussion och ett driv som leder  
fram till prioriteringarna som man i slutändan väljer att göra. Ingenting är ju svart eller vitt.  
Mellanchefens roll är ju att hitta det där mellanläget eller vara den som får ta ansvar för att 
leda det stora frågetecknet framåt. Så absolut, klämd är man. Det är ju en del av rollen. 

 
Johan talar explicit om svårigheten att känna sig “klämd” i mellanchefsrollen, som även 
McConville (2006) illustrerar i Figur 1. Det är också detta som är mellanchefens utmaning, att 
tillfredsställa kraven från ledningen i form av budget och verksamhetsmål medan kraven nedan 
ifrån kan vara medarbetarnas personliga utveckling (Schlesinger och Oshry, 1984; Holden & 
Roberts, 2004). Samtidigt kan Johan uppfattas som medveten vad gäller betydelsen av rollen 
som mellanchef, att denna “klämdhet” är en del av rollen. Åsa förklarar vidare hur den upplevda 
“klämda” rollen som mellanchef yttrar sig: 

 
Jag kanske dock blir mer klämd nedifrån, att dom har mycket förväntningar  
på mig som chef. Och ja det är klart, man är ju lite klämd ibland när man ska  
förmedla en sak man inte alltid gillar. 
 

Åsa talar om att hon upplever högre förväntningar från medarbetarnas håll. Detta kan, som 
tidigare nämnt, ses som en del i problematik hos mellanchefen, det krävs fokusering på ens 
medarbetare och de mål som finns uppsatta för dem (Rooney, 2010). Detta kan ses som ett 
förkroppsligande av balansgången som mellanchefen upplever, att hon är vad Drakenberg (1997) 
beskriver som att vara mellan klämd mellan ovan och nedan i organisationen. Det kan med andra 
ord vara en utmaning att vara alla till lags.  
 
Sammantaget upplever flertalet av ledarna på Försäkringsbolaget en känsla av att vara “klämd” i 
mellanchefspositionen, vilket vissa också har en insikt i att det kommer med rollen. Detta 
inledande tema har hjälpt oss förstå hur mellanchefer uppfattar sin roll som mellanchef vilket 
leder oss in på nästkommande tema, hur rollen som mellanchef (professionen) har förändrats till 
följd av implementeringen av Workday.  
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5.3 Huvudtema 2: Förändring av professionen 
 
      5.3.1 Undertema - Mellanchef -  en profession  
 
I denna studie utgår vi från att mellanchefer på Försäkringsbolaget (ledare) ses som en profession 
med stöd av Forsell och Ivarsson Westerbergs (2014) liksom Stenlås (2011) resonemang vad 
gäller att chefer kan betraktas som en profession. I detta inkluderas även Brantes (2009) 
professionsteori som stöd. Vi inledde därför intervjuerna med att fråga våra respondenter om de 
har utfört någon utbildning kopplat till chefsyrket. Nedan berättar Elisabeth:  
 

Ja jag har nog gått de flesta ledarskapsutbildningar som finns på Försäkringsbolaget  
och tidigare när jag jobbade på ett annat försäkringsbolag gjorde jag UGL, som jag 
också gjort här på bolaget. Sen har jag gått Leadership och den här andra... 
 

Även Viktor berättar följande: 
 

Ett gäng ledarskapsutbildningar har jag ju gått. Vi har ju några interna utbildningar 
kopplat till arbetet vi ska göra. Dels utifrån coachning, typ en som heter tufft ledarskap. 
Sen har jag gått några externt. Det är egentligen olika former av ledarskapsutbildningar.  
det kan vara ledarskap under förändring.. hur vi leder grupp. 
 

Utifrån vad Elisabeth och Viktor berättar kan vi urskilja att de har genomfört ett flertal icke 
akademiska utbildningar med koppling till rollen som mellanchef. Utbildningarna har både gjorts 
internt på Försäkringsbolaget samt externt. Flertalet av våra respondenter berättar att de har gått 
ledarskapsutbildningar, framförallt internt på Försäkringsbolaget. Detta kan, i enlighet med 
Brantes (2009) karaktärsdrag för professioner, ses som ett exempel på att mellanchefer på 
Försäkringsbolaget besitter en specifik kunskap som är kopplad till deras chefsroll. Denna 
kunskap skiljer sig därför från medarbetare som inte gått ledarskapsutbildningar, vilket gör 
kunskapen utmärkande för yrkeskategorin chef där mellanchefen ingår.  
 
Trots att mellanchefen ofta kan känna sig ensam i sin roll, (Drakenberg, 1997), berättar flera av 
våra respondenter att de utbyter kunskap med andra mellanchefer. Nedan berättar till exempel 
Johan följande: 
 

Indirekt tror jag att det är ett stort stöd från andra linjeledare, man bygger ju sina  
 informella nätverk med människor man kan identifiera sig med. Även om de inte  
 är schemalagda möten så frågar man säkert på löpande basis. 
 
Det kan tolkas att Johan upplever ett utbyte av kunskap som mellanchef med andra mellanchefer, 
trots att de inte är “kollegor” i den mening att de arbetar i samma team. Detta kan ses uppfylla 
ytterligare ett av Brantes (2009) karaktärsdrag då kunskapsutbytet som Johan beskriver kan tyda 
på att mellanchefer, oavsett avdelning, utbyter denna unika kunskap med varandra. Kunskapen 
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kan därmed betraktas inte bara existera hos individen, utan återfinns hos mellanchefen som 
profession.  
 
Ett ytterligare karaktärsdrag för professioner, enligt Brante, är att professionen förser 
verksamheten med säkerhet i det som kan upplevas som osäkert. Den säkerhet och det förtroende 
som den professionelle ska besitta, skulle kunna ses som ett exempel på det Adam berättar 
nedan:  
 

Jag fick vara med och starta den här nya organisationen, där vi helt enkelt bemannade 
upp från grunden med säljare, rådgivare, och min roll i detta...vi har bemannat upp två 
team inledningsvis och har ganska nyligen fått besked om att vi får bemanna upp  
ytterligare två team. Min roll är att vara gruppchef eller ledare för ett team men det har 
ju varit mycket mer än så både med verksamhetsutveckling, hur vi ska bygga upp det  
och bemanna upp och hitta rätt profiler som ska passa in i det här pusslet vi håller 
på att bygga upp. Så hela uppbyggnadsprocessen egentligen. 
 

Utifrån vad Adam berättar tolkar vi att han har fått förtroendet från Försäkringsbolaget att starta 
upp en ny del i organisationen samt ansvara över att samtliga delar i denna nya funktion 
fungerar. Detta kan således ses som ett exempel på Brantes karaktärsdrag gällande förmedling av 
det säkra i det osäkra då verksamheten använder sig av Adam och hans professionella kunskap i 
att bedriva denna delen i verksamheten. Det “säkra” kan således innebära att se till att den 
dagliga verksamheten drivs enligt Försäkringsbolagets mål och förväntningar. 
 
Även Karin berättar om hur hon driver verksamhet som mellanchef: 
 

I första hand är det personalfrågorna och det operativa skulle jag säga. Att driva 
 verksamheten framåt det är ju mitt huvuduppdrag. 

 
Karin berättar ovan om att huvuduppdraget som mellanchef är att driva verksamheten framåt. 
Likt Adam, kan Karins utsaga ses som ett exempel på att Försäkringsbolaget har gett förtroende 
till rollen som mellanchef att säkerställa verksamhetens övergripande arbete (Brante, 2009).  
 
Vidare kan Annas utsaga nedan ses som ett exempel på ett av Brantes karaktärsdrag för vad som 
utmärker en profession. Vi frågade Anna om möjlighet till självbestämmande i sin roll: 
 

Jag har hög kontroll, massa möjligheter att bestämma. Det som hindrar mig är mitt 
 egna dåliga samvete, bara. 
 I: Då förstår vi att det rimligtvis borde vara så att du får utrymme att fatta egna beslut? 

R: Ja verkligen. 
 
Det Anna berättar kan delvis betraktas som ett exempel på det självbestämmande som Brante 
(2009) menar är något som professioner besitter då hon förklarar att hon har eget utrymme att 
fatta egna beslut. Det skulle även kunna tolkas som ett vidare karaktärsdrag för professioner i 
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form av det förtroende Brante menar att verksamheterna måste ge den professionelle i utbyte mot 
deras kunskap. Anna kan ses ha fått, i sin roll som mellanchef, ett förtroende för 
självbestämmande i utbyte mot hennes kunskap.  
 
Baserat på de utsagor ovan kan mellanchef på Försäkringsbolaget ses uppfylla flertalet av 
Brantes karaktärsdrag som är utmärkande för professioner.  

 
    5.3.2 Undertema - Administrativt arbete  
 
Följande undertema analyserar respondenternas upplevelse över hur implementeringen av 
Workday har påverkat deras administrativa arbete. Nedan berättar Malin om hennes upplevelse 
av effekterna på det administrativa arbetet. Vi frågade om den administrativa bördan på rollen 
som mellanchef har förändrats efter implementeringen av Workday: 
 

Ja alltså det har det, och det ser jag som en nackdel (...)  Framförallt det här med 
 exempelvis rekrytering av sommarvikarier, det är så många procedurer det är  
 omöjligt för mig att veta vilken stol jag ska placera den här gubben på och så vidare.  
 Det hade ju varit betydligt mer önskvärt att jag bara skickade till HR att den här  
 personen med det här personnumret ska börja jobba hos oss. (...) Så jag administrerar  
 betydligt mer än tidigare.  
 
Utifrån Malins svar kan vi urskilja att hon upplever att det administrativa arbetet har ökat jämfört 
med tidigare. Hennes svar kan även tolkas som ett exempel på en upplevelse av att systemet är 
komplext och krångligt. Forsell och Ivarsson Westerberg (2014) menar att vi idag implementerar 
digitala system med argument att effektivisera och förbättra administrativa processer men att det 
systemen gör är endast att omfördela arbetet ut till de anställdas skrivbord. Vidare tyder Malins 
svar på att det skett en förändring i vem som bär ansvaret för det dagliga administrativa arbetet. 
Detta kan betraktas som ett exempel på det resonemang Forsell och Ivarsson Westerberg 
presenterar i form av att användningen av digitala system omfördelar det administrativa arbetet 
från centrala enheter nedåt och utåt i organisationerna.  
 
En annan av respondenterna som också upplever en ökad administrativ börda efter 
implementeringen av Workday är Johanna som berättar följande: 
 
 Workday blir mer administrativt och det blir en större arbetsbelastning när man är  
 stressad och osäker…. Jag spenderar liksom mer tid att sitta och leta efter informationen 
 än vad jag använder den. 
 
Johanna berättar om att stress och osäkerhet över vad som ska göras i Workday ökar hennes 
arbetsbelastning. Vi tolkar detta som ett exempel på låg kontroll i systemet där Johanna ännu inte 
besitter den kompetens som krävs för att genomföra det processer och arbete som förväntas av 
henne (jfr. Karasek & Theorell, 1990).  
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Vidare berättar Patrik om sin upplevelse av Workdays påverkan på det administrativa arbetet: 
 
 Men även reseräkningar strular till det ibland när jag varit borta några dagar (...) jag 
 hade ju inget problem när jag bara ska lägga in kvitton men när jag ska fylla in  
 traktamenten och sånt och då har jag inte orkat och då skiter i jag traktamentet för det är 
 så himla omständigt. Men det är väl egentligen det…så har det blivit ibland för att man inte 
 orkar med allt pill med administrationen. 
 
I Patriks upplevelse kan det urskiljas en viss frustration gällande en specifik del i systemet, 
registreringen av resor och utlägg. Han berättar att han ibland väljer att inte registrera vissa delar 
för ersättning då han upplever detta som svårt. Forsell & Ivarsson Westerberg (2014) menar att 
de digitala system som implementeras idag ofta medför en klyfta mellan de som konstruerar 
systemen och de som faktiskt använder det. I konstruktionen tar man ofta hänsyn till andra 
aspekter än användarnas behov och perspektiv, vilket resulterar i en frustration från användarna 
när de ska arbeta i systemet. Patriks upplevelse kan även likt Johannas betraktas som ett exempel 
på låg kontroll i systemet då han upplever att han saknar den kompetens som krävs för att 
registrera sina utlägg i systemet (jfr. Karasek & Theorell, 1990).  
 
Andra som upplever att administrationen i rollen som mellanchef har ökat är Anna och Åsa. 
Anna berättar nedan: 
 
 Administrationen har ökat 200%, tvådubbelt så mycket alltså. Och det är bara att räkna 
  ut om jag lägger 1,5h i veckan, nu, mot kanske 1h i månaden tidigare, det är stor skillnad (...)  
 jag vill ju vara en coachande ledare och ha mycket tid för dom men nu tar ju inte bara Workday  
 men mycket omkring tid från vad jag ska och borde göra egentligen. (...) Det är en jättestor  
 skillnad. Alltså Workday är säkert jättebra men det är så mycket olika delar och information,  
 och jag behöver inte all den här informationen. 
 
Nedan berättar Åsa: 
 
 Det har blivit väldigt mycket mer admin! Att anställa någon har tredubblats i tid. Man  
 måste ju göra så väldigt många steg, klicka igen igen igen. Nu börjar jag ju lära mig det 
 men det tar tid, det gör det (...) Det är klart det påverkar mina andra arbetsuppgifter som 
 ledare och att det tar tid från det. Men det är mer ett irritationsmoment, att saker tar sån tid. 
 
Både Anna och Åsa berättar om ett system som tar tid från deras andra arbetsuppgifter och där 
den administrativa bördan har ökat betydligt i jämförelse med tidigare. Även dessa utsagor kan 
betraktas gå i linje med Forsell och Ivarsson Westerbergs (2014) resonemang vad gäller den 
ökade administrationen genom systemets omfördelning av det administrativa arbetet. 
Inskränkningen på resterande arbetsuppgifter kan tolkas ha likheter med den uppmärksammade 
förändringen i  professionerna i offentlig sektor. Det rapporteras att lärare upplever att 
dokumentationen tar tid från deras faktiska arbetsuppgifter och begränsar dem i resterande delar 
av rollen (Stenlås, 2011). Anna och Åsas upplevelser kan betraktas ha likheter med dessa då de 
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båda berättar att de påverkas av administrationen i sina roller som mellanchef. Ett exempel på en 
annan aspekt inom detta tema beskriver Elisabeth i form sin upplevelse om den förändrade 
administrationen:  
 
 Ja jag tror att det ligger ett större ansvar på ledarna idag. Förut kunde man skicka allt  
 till HR nästan och de löste det, men nu måste man ju göra det själv. Framförallt de  
 delarna man inte gör så ofta så tar det ju tid att ta sig igenom (...) innan skötte ju HR det. 
 Mindre admin för dom men mer för oss. 
 
Elisabeths upplevelse kan även det betraktas som ett exempel på Forsell och Ivarsson 
Westerbergs (2014) resonemang gällande den pågående decentraliseringen av det administrativa 
arbetet i organisationerna. Detta kan även betraktas ha likheter med vad Butterfield, Edwards och 
Woodall (2005) uppmärksammade i deras studie gällande ökad administration för mellanchefer 
inom polisen.  

 
Å andra sidan upplever Adam, till skillnad från övriga respondenter, en annan upplevelse av 
förändringen i administrationen. Vi frågade om Adam administrerar mer eller mindre jämfört 
med tidigare: 
 

Mycket mindre. Jag tycker det sköter sig själv egentligen (..) Om någon är sjuk försöker 
 jag lösa det på en gång och inte skjuta på det och jag försöker även få mina medarbetare 
 att själva lägga in frånvaro osv. att de själva går in via appen osv. 
 
Utifrån Adams svar kan urskiljas att han som mellanchef lägger mycket ansvar på sina 
medarbetare att själva sköta administreringen. Vi tolkar det därför som att Adam upplever en hög 
grad av kontroll genom att han dels har utrymme att fördela ut arbetet på sina medarbetare men 
även att han skapar sig själv mer utrymme för resterande arbetsuppgifter (jfr. Karasek & 
Theorell, 1990).   
 
    5.3.3 Undertema -  Arbetsbelastning  
 
I följande tema analyseras hur mellanchefer på Försäkringsbolaget upplever arbetsbelastningen 
till följd av implementeringen av Workday.  
 
Anna berättar om den nya formen av arbetsbelastning efter implementeringen av Workday: 
 

Jag har ju hunnit jobba i det gamla systemet vilket är en STOR skillnad. Och Workday  
 är säkert mycket bättre på många sätt men om man bara tittar efter min arbetsbelastning  
 vill jag inte ens räkna hur många procent den ökade. För då hade jag som sagt 27 
 medarbetare vilket innebar att vid varje månadsslut hade jag 27 tidrapporter att ta hand  
 om. Nu tror jag att jag snittar över 50 i veckan, alltså ärenden som jag måste hantera i  
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 Workday. 
 
Det är tydligt att Anna upplever en högre arbetsbelastning efter implementeringen av Workday. 
Hon menar att hon, jämfört med innan Workday, inte hade lika mycket administrativt arbete som 
behövde genomföras, som att ta hand om tidrapporter på ett nytt sätt. Detta har därför påverkat 
hennes arbetsbelastning negativt vilket kan ses stödjas av den trend som Forsell och Ivarsson 
Westerberg (2014) belyser vad gäller ökad administration för professioner i offentlig sektor.  
 
Elisabeth berättar om hur arbetsbelastningen har påverkat hennes roll som mellanchef: 
  

...det jag inte hinner med är den närheten till medarbetare när det gäller uppföljning, 
 lyssna på samtal, sätta sig in i dem och göra ett gediget arbete. De här utmaningarna har  
 du osv. 
 
Hon förklarar att den nya typen av arbetsbelastning gör att hon inte hinner med att lyssna på sina 
medarbetare, att finnas dem till lags. Forsell och Ivarsson Westerberg (2014) menar att det 
administrativa arbetet har ökat och att det stjäl tid från de ordinarie arbetsuppgifterna, som att 
vara mellanchef, vilket Elisabeth själv kan ses förklara.  
 
Även Åsa berättar hur hon upplever att implementeringen av Workday har påverkat hennes 
arbete: 
 
 Ja alltså om systemet hade varit enkel och hade gått fort hade det inte varit några  
 problem. Men att vi nu måste höra av oss till HR hela tiden gör ju att det blir dubbelt 
 med arbete. Man tar tid från två ställen, så det kan jag tycka är väldigt ineffektivt. 
 
Åsa talar om att Workday skapar ineffektivitet då flera parter (HR liksom hon själv som 
mellanchef) måste administrera mer i Workday. Hillvesson och Lomberg (2015, 28 feb) belyser 
denna problematik, att trots olika typer av IT-system har implementerats för att effektivisera 
organisationens arbete, administrerar man mer än någonsin som chef. Med andra ord kan detta 
ses som exempel på ett digitalt verktyg som inte fyller dess tänkta funktion i att vara effektivt.  
 
Vidare diskuterar Johan hur även han ser ineffektiviteten i Workday och hur detta påverkar 
arbetsbelastningen: 
 

Ser vi till mid-year-review så tror jag nog att givet samma uppställning frågor så  
finns ingen effektivitet vad gäller arbetet i Workday, jag ser det mer som ett ställe att  
dokumentera de stickorden som sägs men sen är samtalen de stora i just det. Så jag har 
inte riktigt sett effektiviteten i Workday. När det kommer till Hire så var processen  
varken enkel eller effektiv, hade jag inte fått hjälp av någon annan i Workday så hade 
jag behövt belasta HR support mycket mer.  
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I Johans förklaring kan urskiljas att han har behövt belasta andra för att få hjälp med arbetet i 
Workday liksom hans dagliga administrativa arbete i det nya systemet. Detta skulle kunna tyda 
på att rollen som mellanchef har förändrats till följd av implementeringen av Workday, (jfr. 
Forsell & Ivarsson Westerberg, 2014) då han inte längre kan förlita sig på sin egen förmåga att 
hantera sina arbetsuppgifter. Detta kan likväl liknas vid en låg känsla av kontroll över rollen, för 
att använda Karasek & Theorells (1990) terminologi.  
 
Vidare berättar Patrik om sin upplevelse om hur Workday påverkat arbetsbelastningen:   
 
 ... jag upplever att jag aldrig behövt krångla så här förut. Jag tycker att det har blivit  
 mer omständligt... Nu har vi tre jurister som ska in några dagar i jul och då har jag  
 funderat på om jag kanske bara ska skita i det för att det är så omständigt. Förstår ni? 
 Att man undrar om man verkligen ska hålla på med här dravlet när de bara ska jobba 
 några dagar och det tycker jag är synd. 
 
Det Patrik beskriver kan dels ses som att arbetsbelastningen ökat vilket gör att hans roll som 
mellanchef kan ses ha förändrats (jfr. Forsell & Ivarsson Westerberg, 2014). Det är nästan så att 
Patrik funderar på att inte genomföra arbetet i Workday till följd av dess omständighet och 
ineffektivitet vilket återigen kan ses som att systemet inte fyller dess tänkta funktion liksom 
påverkat mellanchefens  roll i att inte längre få vara chef (jfr. Hillvesson & Lomberg, 2015, 28 
feb).  
 
En möjlig förklaring till Patriks upplevelser beskriver han nedan: 
 
 Jag har väl tyckt att det har varit ganska jobbigt med omställningen till Workday, så 
 är det ju kanske för att jag var van med det andra systemet under tiden jag varit ledare 
 i 11 år. 
 
Denna berättelse skulle kunna ses vara en möjlig förklaring till Patriks förändrade 
arbetsbelastning. Han har varit mellanchef i 11 år och har vant sig vid det tidigare systemet där 
allt rullade på utan dessa problem. Detta skiljer sig däremot från vad Viktor nedan berättar: 

 
Nej jag tycker inte att arbetsbelastningen har förändrats, men jag kan förstå varför man 

 skulle kunna känna det, samtidigt så tycker jag inte att det tar så lång tid utan det är ju att 
 planera sin tid och lägga den så det räcker till. Nu känner jag ju mig ändå ganska van i  
 Workday så jag vet ju vad jag behöver göra, det flyter på bra. I början som sagt var det ju  
 för att jag inte visste hur jag skulle göra, så nej det upplever jag inte att det inskränker på  
 min tid. 
 
Viktor har en annan typ av upplevelse när vi jämför med Patrik. Hans inställning är istället att det 
gäller att planera sin tid och att systemet också blir lättare desto mer man arbetar i det. Vi kan 
betrakta detta som att Viktor upplever en hög grad av kontroll i sin roll som mellanchef (jfr. 
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Karasek & Theorell, 1990), och att administreringen inte inskränker på hans övriga 
arbetsuppgifter (jfr. Forsell & Ivarsson Westerberg, 2014).  
 
    5.3.4 Undertema - Språksvårigheter  
 
I följande tema berättar respondenterna om upplevelsen av språksvårigheter i systemet. Då 
Workday i grund och botten är ett amerikanskt system är samtliga delar, som tidigare nämnt, på 
engelska. 
 
Patrik berättar om sin upplevelse av språket i systemet:  
 

Det är väl just det här att det ska bli mer användarvänligt (...) Jag undrar också vad  
 man vinner på språket då mina gubbar inte pratar engelska med varann, det känns  
 bara så himla onödigt. 
 I: Hur var det med mid-year review då med språket?  
 Patrik: Vi körde inte den utan vi körde en egen för att inte krångla, jag gjorde ju det  
 själv och det kändes alldeles för bökigt. 

 

Även Åsa uppfattar språket som något negativt i systemet:  
 
 Det är svårare att administrera nu… tex vid medarbetarsamtal. Att dokumentera där,  
 allt är ju på engelska dessutom. 

 
Utifrån Patriks och Åsas upplevelser kan vi urskilja att de båda betraktar faktumet att språket är 
på engelska som något negativt. Patrik förklarar att han upplever språket som en onödig del i 
systemet då de på arbetsplatsen och i gruppen pratar svenska. Baserat på detta valde han därför 
att utföra medarbetarsamtalen med sina medarbetare utanför Workday. Vidare upplever även Åsa 
att det tar längre tid i och med administration vid Mid-Year Review. Detta kan tolkas som att 
Patrik och Åsa upplever en låg kontroll i form av kunskap gällande språket dels för sig själva 
men även för sina medarbetare (jfr. Karasek & Theorell, 1990). 
 
Även Malin delar liknande upplevelse med ovan nämnda. Hon berättar vidare:  
 
 Allting är på engelska, att begära ersättning i form av traktamente är så avancerat att det  
 är löjligt liksom. Så det är många saker i Workday som är onödigt krångliga så som 
 medarbetarsamtalet som jag själv skulle fylla i och ge till min ledare tyckte jag var stolpigt 
 och svårt med engelskan så jag förstår mina medarbetare. Jag har många som är närmare  
 60 års åldern som tycker att det är tufft. 
 
Det Malin beskriver kan betraktas som att hon, likt Patrik och Åsa, upplever språket som en 
krånglig och tidsödande del i systemet där bristen på kunskap i systemets vokabulär kan ses som 
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en avgörande faktor. Vidare kan detta även betraktas som ett form av krav som ställts på de 
anställda, chefer som medarbetare. Organisationen har valt att implementera ett system för 
personaladministration där det inte finns någon valmöjlighet att ställa om språket eller inte 
använda systemet. I detta fall betraktas Mid-Year Review detta år (2017) som ett undantag då det 
fanns möjlighet att genomföra dokumentationen för medarbetarsamtal vid sidan av systemet 
däremot är resterande personaladministration i Workday ett krav. Denna aspekt av systemet 
skulle således kunna betraktas som ett exempel på spänd arbetssituation enligt Karasek och 
Theorell (1990) då det dels återfinns en avsaknad av kontroll till kunskapen samt höga krav på 
att använda systemet och därmed språket. 
 
Detta undertema kan ses belysa en aspekt av mellanchefernas arbetsbelastning och påvisar de 
krav som ställs på både chefer och medarbetare. Förvisso urskiljer endast ett fåtal av våra 
respondenter denna språksvårighet vilket gör det svårt att uttala oss om en generell upplevelse. 
Det är emellertid ett intressant perspektiv på hur arbetsbelastning kan te sig.  
 

    5.3.4 Undertema - Mellanchefens möjligheter till påverkan 

 
I följande tema berättar våra respondenter om huruvida implementeringen av Workday har 
respektive inte har förändrat deras roll som mellanchef. Karin förklarar detta nedan: 
 

I mid-year-review tex, där har det administrativa förändrats ja, det blir mindre fokus  
 samtalet. Det är mer styrt gällande frågorna än tidigare där jag kan tycka att det här  
 skulle vi behöva lägga till då kan jag inte göra det i verktyget. Jag tycker att jag som  
 ledare kan behöva lägga på frågor för vissa faser eller liknande och där begränsar  
 Workday faktiskt mig. 
 
Här berättar Karin att Workday begränsar henne i arbetsuppgifterna, detta till följd av den 
administrativa belastning som Workday lett till. Hon menar även att det blir mindre fokus på 
samtalet vilket kan ses som att hon inte längre har tid med det hennes roll egentligen bör 
innebära, att få vara mellanchef och finnas tillgänglig för sina medarbetare (jfr. Forsell & 
Ivarsson Westerberg, 2014).  
 
Karin utvecklar detta vidare då vi frågar om detta inskränkt på hennes övriga arbetsuppgifter: 
 
 Ja, gud ja för sjutton det har det gjort. Då är det just det att jag ändå får sitta och skriva 
 ... vi kan inte sitta tillsammans jag och medarbetaren och skriva utan..men det blir mer  
 jobb än tidigare vilket tar bort fokus från samtalet och istället blev det mycket fokus på  
 tekniken, hur gör man och vad menar man istället för vad faktiskt samtalet avsåg att vara 
 till för. 
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Det Karin beskriver kan ses som att Workday lett till att hon inte längre har möjligheten att få 
vara mellanchef i den meningen att arbetet går åt att administrera och jobba med tekniken istället 
för att fokusera på de viktiga samtalen med sina medarbetare (jfr. Stenlås, 2011).  
 
Å andra sidan menar Adam att det handlar om att delegera för att få det att fungera: 
 

Nej jag tycker inte att Workday inskränker på mina andra arbetsuppgifter, vi vill att 
 medarbetarna ska lägga in allt själva. 
 
Adam menar alltså att hans roll som mellanchef inte har förändrats till följd av implementeringen 
av Workday då han ser till att delegera uppgifterna till sina medarbetare och låter dem sköta 
mycket av det administrativa. Förvisso är Adam en av få som inte upplever att Workday 
inskränkt på andra arbetsuppgifter.  
 
Detta tema ser vi som en intressant aspekt av Huvudtema 2: förändring av professionen. Adam 
och Karin är de enda av våra respondenter som uttryckligen berättat om hur implementeringen 
har påverkat deras dagliga arbete som mellanchef, där Karin menar att den har förändrats medan 
Adam kan ses mena motsatsen. Vi kan därför inte uttala oss generellt i detta tema då denna nyans 
av svar inte är återkommande hos våra övriga respondenter.  
 
5.4 Huvudtema 3: Förändring i autonomin 
 
    5.4.1 Undertema -  Krav på rollen som mellanchef  
 
Följande tema redogör för respondenternas upplevelse av de krav som ställs på dem som 
mellanchefer kopplat till implementeringen i Workday.  
 
Patrik berättar om sin upplevelse av de krav som ställs på honom mellanchef:  
 

Det är lite mer där jag känner att kraven blir stora. Det är inte bra med för stora team, jag 
 har ju liksom personalansvar för alla i teamet där också. Och då blir det ju klart att man  
 får välja som ledare vad ska man ta tag i för man hinner inte allt. Det är det som är min  
 utmaning, det är svårt att hinna med allt när man har så många om man nu ska göra by  
 the book. 
 
Utifrån vad Patrik berättar kan vi urskilja att han upplever att de krav som ställs på honom som 
mellanchef framförallt är sammankopplat till antalet medarbetare han ansvarar över. Vi tolkar 
Patriks svar som att han inte upplever kraven orimliga i sig utan det är ansvaret för antalet 
medarbetare som är den avgörande faktorn i kraven på hans roll som mellanchef. Han förklarar 
vidare:  

 
Jo jag tycker jag fixar kraven då många är självgående, men nu är det nästan på gränsen. Jag vill ju ändå 
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kunna räcka till för alla, 12-13 stycken i ett team är mycket bättre. 
 

Idag har Patrik personalansvar för 20 medarbetare. Utifrån vad Patrik berättar kan vi uppfatta det 
som att han idag klarar av att möta de krav som ställs på honom då många av hans medarbetare 
är självgående och inte är i lika stort behov av honom som chef. Han skulle emellertid föredra en 
mindre grupp för att bättre kunna räcka till för samtliga av sina medarbetare. Detta skulle kunna 
betraktas som, med ansvar för 20 medarbetare, att kraven är höga då personalansvaret måste 
utföras för samtliga. Samtidigt kan vi uppfatta Patriks kontroll i det här fallet som relativt låg då 
handlingsutrymmet i rollen inte är särskilt stort, vilket vi ställer i relation till Karasek och 
Theorells (1990) terminologi. Utifrån vad Patrik berättar skulle det kunna betraktas som att om 
storleken på gruppen minskade hade handlingsutrymmet kunnat bli större, då han i större 
utsträckning hade kunnat räcka till i alla aspekter som ingår i rollen som mellanchef. 
 
Vidare berättar Anna om hennes upplevelse av kraven på rollen som mellanchef sett till 
Workday:  
 
 Orimliga! (skratt) Jag träffar någon kollega i hissen och hon frågar ”hur mycket hatar 
 du Workday idag?” haha… Skämt åsido, jag kan se många bra fördelar med Workday 
 men det är inte användarvänligt. 

Anna berättar här att hon upplever att systemet inte alls är enkelt att använda och att det ställer 
orimliga krav på henne i rollen som mellanchef. Anna utvecklar hur kraven påverkar hennes roll:  
 

Ja, jag gör saker på en höft ibland. Om det ligger 17 ärenden i Workday så har jag inte 
  möjlighet att gå in i varje reseräkning och kolla allt noggrant, då gör jag stickkontroller 
 och släpper. Så därför blir vissa saker fel.  
 
Utifrån vad Anna berättar tolkar vi att hon upplever att hennes kapacitet att möta de krav som 
ställs på henne, sett till Workday, inte räcker till. Hon berättar att hon inte har möjlighet att 
granska det som hennes medarbetare lägger in utan istället utför hon stickprov där en del därför 
slinker igenom och blir fel. Detta kan även betraktas som ett exempel på låg kontroll där Annas 
arbete i kombination med höga krav kan ses som spänt enligt Karasek och Theorells (1990) 
terminologi. Vidare kan Annas upplevelse av tidsbrist i att granska de ärenden som kommer in 
till henne tolkas som ett ytterligare exempel på den ökade administration vilket Forsell och 
Ivarsson Westerberg (2014) menar att digitala system har bidragit till.  
 
En annan aspekt av kraven på rollen som mellanchef är dess ursprung. Malin berättar om hennes 
upplevelse gällande vart kraven kommer ifrån:  
 

Mina medarbetare skulle jag säga, det är såklart att kraven kommer från ledningen också 
 men framförallt så kommer kraven från medarbetarna. Krav som jag då gärna vill uppfylla 
 exempelvis att de vill ha en viss plats i kontorslandskapet, om det ska hända lite saker, det 
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 ska vara lite afterworks, julbord och sådana saker. Att jag ska finnas där hela tiden för att 
 kunna svara på frågor och lite svårare ärenden och så. Krav eller förväntningar man kanske 
 ska säga då. 
 

Malin berättar om en upplevelse där krav både kommer ovan från ledningen men framförallt 
underifrån av hennes medarbetare. Detta kan betraktas som ett exempel som går i linje med 
Rooneys (2010) resonemang gällande de krav som ställs på rollen som mellanchef. Malin återger 
inga exempel på krav från ledningen i sin upplevelse men kraven från hennes medarbetare kan 
ses som exempel på krav som bekräftelse och andra personliga krav som Rooney menar att 
medarbetare ofta ställer på sina chefer.  
 
Johanna berättar vidare om en upplevelse om vart kraven kommer ifrån:  
 
 Exempelvis imorgon har vi tre medarbetare som ska på inspirationsdagen från varje team 
 vilket är jättebra för dem men vi tappar tre stycken. Samtidigt som det har vi roadshow med 
 ledningsgruppen och då ska vi även ha det igång. Så det är mycket sådana saker och samtidigt 
 vet vi att vi kommer att ha många kunder som kommer söka oss då vi har dragningsvecka. 
 Såna saker är väldigt svårt, att hitta balansen utan att stressa våra medarbetare. För vi vet 
 att köerna växer. 
 
Det Johanna berättar kan tolkas som att det föreligger olika förväntningar på henne som 
mellanchef. Till skillnad från Malin återger Johanna exempel de förväntningar som kommer 
ovanifrån i form att hon samtidigt förväntas ha igång en roadshow för ledningsgruppen på 
kontoret och den dagliga verksamheten, allt för att kunna möta ekonomiska förväntningarna på 
teamet. Utöver de vardagliga kraven tillkommer det ibland fler krav där hon som mellanchef 
förväntas att hantera båda samtidigt. Detta tolkar vi som ett exempel på höga krav med låg 
kontroll då Johanna inte har möjlighet att påverka detta utan får finna sig i det och försöka göra 
det bästa av situationen (jfr. Karasek & Theorell, 1990).  
 
Vidare berättar Johan om hans upplevelse av kraven på ledarrollen sett till Workday:  
 
 Ja men de är hanterbara, men det är upp till varje enskild ledare att göra det hanterbart. 
 Det är ju en del i den dagliga prioriteringen, hur mycket man ska delegera eller göra  
 annat av arbetet (...) Jag skulle kunna tycka att det borde vara mer krav på användandet 
  av Workday än vad det är idag. 
 I: På ledarrollen då menar du? 
 Johan: Generellt tänker jag. Om man ser att det som är obligatoriskt är ett krav så tycker 
 jag nog att jag gärna sett en högre grad av centralt styrt HR-processer än vad vi har idag. 
 Samtidigt är vi tidigt i utvecklingen och kommer ta mer mark framöver.”  
 
Johan berättar att han upplever att de krav som ställs på honom är hanterbara då det är upp till 
honom som mellanchef att göra dem möjliga att hantera i vardagen. Detta tolkar vi som ett 
exempel på att kraven inte upplevs för höga av Johan samt att han har möjlighet att möta och 
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kontrollera dessa (jfr. Karasek & Theorell, 1990). Ett exempel på hur Johan hanterar kraven är 
att delegera arbete till sina medarbetare. Vidare berättar Johan att han upplever att kraven på att 
använda Workday i arbetet kunde bli större än vad de är idag. Ur Johans svar tolkar vi att dagens 
HR-processer och arbete är mer delegerat ut i organisationen och han upplever att det borde 
finnas fler centralt styrda processer. Detta kan betraktas som ett exempel på den decentralisering 
som skett i form av att det administrativa arbetet fördelats ut i organisationerna liksom ökat 
(Forsell & Ivarsson Westerberg, 2014).  
 
En avslutande utsaga på detta tema är Malins upplevelse om kraven som ställs på mellanchef sett 
till Workday:  
 

Det är det enda alternativet i nästan all personaladministration så på så sätt är det ju 
ett krav. Det finns viss valfrihet kring vissa processer så som medarbetarsamtal där 

 man kan välja att ha det utanför systemet på sitt egna vis. 
 
Av alla de respondenter vi intervjuat var Malin den enda som tog upp en upplevelse av att själva 
användningen av Workday är ett krav. Malin berättar att Workday är det enda alternativet i 
nästan alla personaladministration. Likt andra, och som vi tidigare nämnt, var 
medarbetarsamtalet under 2017 valfritt att använda i systemet, resterande processer var 
obligatoriska. Detta skulle kunna ses som ett exempel på höga krav i och med att det är det enda 
alternativet (jfr. Karasek & Theorell, 1990). I Malins utsaga nämner hon inget om hennes 
upplevelse av kontroll kopplat till detta. Utifrån Malins svar gällande kravet på att använda 
Workday som det enda alternativet kan handlingsutrymmet emellertid betraktas som litet och 
därmed ge ledarna lägre grad av kontroll (Ibid).  
 
En annan aspekt av detta tema är vissa av respondenternas upplevelser vad gäller att kunna 
påverka kraven som ställs. Nedan berättar Åsa om hur hon upplever sin möjlighet att bestämma 
över sin egen arbetsdag: 
 
 Alltså jag är ju styrd att jag måste vara på jobbet varje dag men jag kan, om jag behöver, 
 jobba hemifrån så kan jag det. Så att välja vart jag ska jobba nånstans, det kan jag välja själv. 
 
Åsa menar att hon i viss mån är styrd i att befinna sig på jobbet varje dag. Detta kan tolkas som 
ett krav då Åsas beslutsutrymme är begränsat (jfr. Karasek & Theorell, 1990), däremot upplever 
hon en möjlighet att kunna påverka dessa krav i form av att ibland kunna välja att arbeta 
hemifrån, vilket kan ses som en känsla av kontroll (Ibid). 
 
Även Viktor berättar om sina upplevelser i att kunna påverka de krav som ställs på honom som 
mellanchef:  
 
 Jag tycker att jag har 100% möjlighet att påverka… Men vad gäller tydligheten i kraven 
  som ställs så är det nog ehm… Både ja och nej. (skratt).  
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Viktor berättar att han har stora möjligheter att påverka i rollen som mellanchef, vilket kan ses 
som ett exempel på hög kontroll. Däremot berättar han samtidigt att kraven som ställs på 
mellanchefen kan upplevas som otydliga. Vi har emellertid svårt att tolka Viktors upplevelse då 
utsagan dels kan betraktas som en känsla av hög kontroll men även låg kontroll då han förmedlar 
en viss osäkerhet vad gäller detta (jfr. Karasek & Theorell, 1990). Även Malin har liknande 
upplevelser. Här berättar hon om sina möjligheter att själv bestämma: 
 
 Jag har nog så stor möjlighet till att fatta egna beslut som jag kan förvänta mig. Jag kan ju 
 bevilja mina medarbetares semester och ledighet men samtidigt så måste vi ju leverera och 
 det är mitt ansvar att vi gör det som förväntas av oss från olika intressenter. Så jag skulle  
 säga att jag har normalt handlingsutrymme, jag vet vad de förväntar sig av mig och det går bra. 
 
Här kan, likt Viktor, urskiljas att Malin upplever hög kontroll i rollen som mellanchef då hon 
beskriver att hon har en möjlighet att kunna fatta egna beslut liksom har ett normalt 
handlingsutrymme. Detta ställer vi i relation till Karasek och Theorells (1990) terminologi. 
Viktor, Malin och Åsa är förvisso de enda av våra respondenter som upplever sig ha möjlighet 
att påverka kraven som ställs på dem som mellanchefer. Intressant gällande detta är emellertid att 
dessa tre respondenter samtidigt uttrycker att kraven kvarstår och är oförändrade. Detta skulle 
kunna ses innebära att de ändå har höga krav då de fortfarande bara kan verka inom specifika 
ramar. I och med att denna aspekt av temat endast diskuteras av tre av våra tio respondenter är 
det svårt att uttala sig vidare om detta, förvisso ser vi det som ett intressant perspektiv. 
 
5.4.2 Undertema - Kontroll i rollen som mellanchef 
 
I följande tema berättar respondenterna om deras upplevelse av kontroll i rollen som mellanchef. 
Begreppet kontroll bröts ner i frågor om upplevelse av kontroll i rollen som mellanchef, 
möjlighet att fatta egna beslut, möjlighet till flexibla arbetstider och handlingsutrymme. Vi 
frågade Johanna om hur hon upplevde kontroll i rollen som mellanchef:  
 
 Jag har bra kontroll, absolut. Jag har heller inte bara en tillförordnad ledare utan jag har  
 två som jag kan delegera väldigt mycket till så att jag köper mig själv tid. 
 
Det Johanna berättar tolkar vi som att hon upplever hög kontroll i rollen som mellanchef. Ett sätt 
för Johanna att uppnå kontroll är att delegera uppgifter till andra tillförordnade mellanchefer. 
Johannas upplevelse ser vi som ett exempel på där mellanchefer hanterar krav som ställs på dem 
olika sätt. En av dessa är delegering för att kunna möta de krav som ställs. Vi tolkar detta som ett 
exempel på att Johanna har höga krav på sig men möter dessa med hög kontroll och kan således 
betraktas som att de upplever en aktiv arbetssituation vilket Karasek och Theorell (1990) 
förespråkar. Däremot tar Johanna upp en aspekt som hon inte upplever kontroll över, 
möjligheten till flexibla arbetstider:  
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 I den här rollen gör jag inte det utan jag har mitt schema, det är inte uttalat men vi behöver 
 ju finnas här när medarbetarna är på plats. Jag känner inte alls att jag styr min tid, nu 
 anpassar jag den mer. Det jag kan känna är just i den här rollen så styr jag inte alls min tid 
 lika mycket . Den räcker inte till lika mycket heller som när jag får styra den själv. 
 
Johanna menar att det, i rollen som mellanchef, föreligger vissa outtalade förväntningar gällande 
vart och när hon ska vara på plats. Detta kan betraktas som ett exempel på låg kontroll (jfr. 
Karasek & Theorell, 1990) då Johanna upplever att hon varken har handlingsutrymmet eller 
beslutsutrymmet att ta sådana beslut. Utifrån Johannas upplevelser tolkar vi att hon upplever 
kontroll i vissa områden i rollen som mellanchef men inte i andra. En annan respondent som 
också delegerar för att hinna med sitt arbete som mellanchef är Johan:  
 
 I: Så att delegera saker som vab, frånvaro etc till vardera medarbetare är också en 
  självklarhet?  
 Johan: Ja det är deras grej, det har jag inte ens tänkt tanken att jag skulle göra åt dem. 
 
Johan ser delegering som en självklarhet i sitt arbete. Johan delegerar viss personaladministration 
till sina medarbetare som de själva får ansvara över att lägga in. Till skillnad från Johanna 
utvecklar Johan sin upplevelse av kontroll i rollen som mellanchef:  
 
 Viss påverkan, kontroll, finns ju i genom att planera och planera i tid. Och på så sätt styra 
 det man är på väg till. Men så enkel är inte vardagen, den är mycket mer komplex än så.  
 Om man tänker olika arbetsrelaterade saker så blir det vad det blir. Men däremot kontrollerar 
 jag det som kommer in hur vi ska ta oss an det, eller hur mitt team ska ta oss an det. Det är ju 
 den ständiga diskussionen med kollegorna eller med min ledare. Så inflödet blir vad det blir, 
 där är det svårt att ha kontroll, men hygglig kontroll över det vi åtar oss över har jag. 
 
Det Johan berättar kan tolkas som att han upplever en viss kontroll, då han inte kan påverka eller 
kontrollera inflödet av processer och händelser som kommer in till honom. Hur han sedan 
tillsammans med teamet kan hantera dessa upplever Johan att han har kontroll över. Johans 
upplevelse betraktar vi som en ny form av både upplevelse och reflekterande hos respondenterna. 
Han kan ses uppleva lägre kontroll i inflödet men högre kontroll över hanteringen av olika 
ärenden (jfr. Karasek & Theorell, 1990). Ett vidare exempel på detta är när vi frågar Johan om 
hans möjlighet att fatta egna beslut:  
 
 Jag har väldigt stort utrymme till eget beslutsfattande. Inom ramarna jag kan verka i. 
 
Det Johan förklarar ovan kan vi se som ett ytterligare exempel på att han upplever kontrollen 
som hög inom de ramar han kan verka i, men själva inflödet, eller rättare sagt det som existerar 
utanför ramarna, har Johan inte särskilt hög kontroll över (jfr. Karasek & Theorell, 1990).  
En annan respondent som också är av upplevelsen att kontroll i form av handlingsutrymme kan 
vara begränsat är Elisabeth. Hon berättar nedan: 
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 Ja det kan man säga att jag har stort handlingsutrymme eller det beror också mycket på  
 vad min ledare ger mig för handlingsutrymme. Jag känner att jag har ett stort förtroende 
 där. Sen är det ju andra saker som sätter lite stopp om man har olika mandat, men de  
 känner man ju till och vet att man är begränsad. Men om man tittar på Workday så vet jag 
 vad jag behöver fråga om, jag kan ta egna beslut  i olika frågor där, ex ledighet vid  
 begravning osv. Att jag har mandat att ta de beslut som behövs. 
 
Det Elisabeth berättar kan tolkas likt Johan, att kontroll i form av handlingsutrymme upplevs 
som stort, dock inom en viss ram. Elisabeth upplever att hennes handlingsutrymme är beroende 
av vilket utrymme hennes egen chef ger henne. Samtidigt berättar Elisabeth att hon upplever att 
hennes chef har stort förtroende för henne och därmed har mer handlingsutrymme likt Karasek 
och Theorells terminologi, jämfört med om hennes mellanchef inte hade haft det. 
 
Avslutningsvis berättar Anna och Karin vidare om sina upplevelser av kontroll i form av 
handlingsutrymme i rollen som mellanchef. Anna beskriver sin upplevelse på följande sätt:  
 
 Jag har har hög kontroll, massa möjligheter att bestämma. Det som hindrar mig är mitt  
 egna dåliga samvete, bara. Och flexibla arbetstider är väl både och...mitt team kan  
 liksom inte själva jobba flexibelt vilket gör att jag också vill vara på plats 8-5 för att 
 kunna besvara samtal. Dels för att jag vill ha koll på mina medarbetare, man vill ju se  
 att allt flyter. Och då vill jag vara här. Och sen jobbar jag lite till, hemma. 
 
Nedan beskriver Karin sin upplevelse av kontroll i form av handlingsutrymme:  

 
Jag upplever att  jag till 100 % själv kan bestämma över min arbetsdag. Självklart är 
jag ju styrd, men jag upplever ändå att det är jag som styr den… jag upplever att jag har  
utrymme för att fatta egna beslut. 

 
Anna och Karins upplevelser kan tolkas som att de båda upplever en hög grad av kontroll i form 
av handlingsutrymme i sin roll som mellanchef (jfr. Karasek & Theorell, 1990). Utifrån vad de 
berättar uppfattar vi att Anna och Karin i viss grad har möjlighet att bestämma över deras 
arbetsdag, arbeta under flexibla arbetstider samt att kunna fatta egna beslut. Å andra sidan 
berättar de även att det finns vissa begränsningar inom detta. Anna berättar att hennes 
medarbetare inte har möjlighet till den flexibiliteten som hon själv har vilket innebär att hon som 
mellanchef ofta behövs på plats för att kunna besvara frågor och ha koll på gruppen. Karin 
uttrycker att hon själv kan bestämma över hennes arbetsdag samtidigt som hon är styrd men att 
det är hon själv som styr den. Vi tolkar således Anna och Karins svar som att upplevelsen av 
deras autonomi i rollen som mellanchef, verkar vara oförändrad då de själva kan ses uttrycka en 
hög kontroll i sitt arbete. Vi ställer detta resonemang i relation till Ballous (1998) definition av 
autonomi i form av hög grad av självbestämmande liksom kontroll i arbetet. Det framkommer 
dock antydningar i deras svar att det föreligger vissa begränsningar vad gäller självbestämmandet 
men inte på vilket sätt eller hur.  
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Sammanfattningsvis har den insamlade empirin delats in i huvudteman utifrån studiens två 
frågeställningar. Sett till den första frågeställningen visar resultaten en upplevd förändring av 
professionen för mellanchefer i form av ökad administration samt arbetsbelastning, till följd av 
implementeringen av Workday. Utöver dessa övergripande resultat har två ytterligare mönster 
påvisats, Dessa mönster är språksvårigheter liksom mellanchefens möjligheter till påverkan i 
rollen. Samtliga mönster och resultat kan betraktas som exempel på nyanser inom det undersökta 
fenomenet. Sett till den andra frågeställningen visar resultaten att respondenterna har olika 
upplevelser av krav och kontroll i rollen som mellanchef. Trots detta tyder studiens resultat på att 
mellanchefer på Försäkringsbolaget upplever deras autonomin som oförändrad, efter 
implementeringen av Workday. Sammantaget besvarar empirin studiens syfte som var att 
undersöka hur digitaliseringen, i form av Workday, har påverkat mellanchefens profession och 
autonomi. 
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6. Sammanfattande diskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras och sammanfattas studiens resultat och betydelse. Diskussionen tar 
utgångspunkt i både relevanta och intressanta aspekter av resultatet samt diskuteras i relation 
till tidigare forskning. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning om digitaliseringens 
påverkan på professioner och arbetsplatser. 
 
Idag implementeras olika digitala system med argument om effektivisering och rationalisering av 
administrativa processer. Organisationer tenderar att implementera dessa till följd av att alla 
andra gör det istället för att ställa sig själva frågan Vad är det vi egentligen behöver? (Forsell & 
Ivarsson Westerberg, 2014). Denna studie syftade att studera hur digitaliseringen påverkat 
mellanchefers profession och autonomi i privat sektor. Forsell och Ivarsson Westerberg (2014) 
argumenterar för att chefer idag kan betraktas som en profession. Med utgångspunkt i detta 
antagande applicerades en professionsteori av Brante (2009) för att stödja resonemanget att 
mellanchefer på Försäkringsbolaget kan betraktas som en profession.  
 
Studiens resultat visar att rollen som mellanchef på Försäkringsbolaget kan ses som ett exempel 
på en yrkesgrupp i privat sektor som uppfyller flertalet av de karaktärsdrag som enligt Brante 
utmärker en profession. Vidare visar studiens resultat att mellanchefer på Försäkringsbolaget 
upplevde en förändring i professionen då Workday resulterat i mer administrativa arbetsuppgifter 
än tidigare samt ökade krav på kunskaper i digitala system liksom språkfärdigheter. Resultaten 
visade även att mellanchefer på Försäkringsbolaget inte upplever en förändrad autonomi till följd 
av Workday trots att de ändå antyder att de bara kan verka inom definierade ramar.  
 
 Stenlås (2011), Lundström (2015) och Berg et al. (2014) menar att lärarprofessionen i offentlig 
sektor har förändrats i form av nya arbetsuppgifter och begränsad autonomi, till följd av mål- och 
resultatstyrning. Denna förändring rapporteras även hos andra professioner i offentlig sektor som 
läkare och poliser (Forsell och Ivarsson Westerberg, 2014; Butterfield, Edwards & Woodall, 
2005). En vidare aspekt som lett till professionernas förändrade arbetsuppgifter i form av ökad 
administration är kunders och intressenters efterfrågan på dokumentation för granskning och 
evidens (Forsell och Ivarsson Westerberg, 2014; Stenlås, 2011). Våra resultat kan delvis ses som 
ett exempel på att detta fenomen även återfinns i privat sektor. Detta då mellanchefer på 
Försäkringsbolaget berättar om förändrade arbetsuppgifter i form av mer administrativt arbete. 
Respondenterna urskiljer att många av de administrativa processerna som tidigare låg hos HR 
har flyttat ut till ledarnas egna skrivbord till följd av implementeringen av Workday, med andra 
ord digitaliseringen. Detta, i kombination med mellanchefernas upplevda krav på systemvana 
liksom språkfärdigheter, bidrar till en upplevd ökad arbetsbelastning vilket i sin tur inskränker på 
andra arbetsuppgifter, till exempel att finnas tillgänglig för sina medarbetare. Därmed skulle 
mellanchefens roll, med andra ord dess profession, kunna ses som förändrad till följd av 
digitaliseringen. En möjlig förklaring till detta kan ställas i relation till Kääriäinen et al. (2017) 
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som menar att digitaliseringen påverkar våra arbetsplatser och dess yrkesroller, både i offentlig 
liksom privat sektor. Detta stöds av El-Khourys, (2017) och Gupta & Saxenas (2012) studier som 
visar att den digitala revolutionen inneburit förändringar i verksamheter och yrkesroller. En 
annan förklaring till den ökade administrationen för mellanchefer ger Rooney (2010). Hans 
resultat visar att den ökade administrationen beror på en kombination av ett ökat ansvar samtidigt 
som mellanchefer inte får den utbildning som krävs för att utföra det nya administrativa 
arbetsuppgifterna. Detta kan vi se går i linje med våra resultat då respondenterna berättar om en 
ökad administration till följd av implementeringen av Workday där de inte är utbildade i att 
administrera i digitala system. Därmed har det skett en direkt påverkan på deras arbete som 
mellanchef.  
 
Vidare visar tidigare forskning att graden av autonomi för lärarprofessionen har minskat då mål- 
och resultatstyrningen har lett till ökade krav på administration. Detta beror på att samtliga beslut 
numera måste baseras på evidens i form av dokumentation och inte längre på den professionelles 
kunskap och erfarenhet. Därmed rapporteras att lärare spenderar större tid att administrera än att 
lära ut, vilket innebär en begränsad autonomi då utrymmet för självbestämmande är reglerat 
(Stenlås, 2011; Wermke 2013). Våra respondenters upplevelser kan sammanfattas i att flertalet 
upplever ett stort besluts- och handlingsutrymme i rollen som mellanchef. Detta utrymme kan, 
utifrån utsagorna, betraktas som oförändrat efter implementeringen av Workday. Vi kan därför 
säga att de kan tolkas inte uppleva att digitaliseringen har förändrat graden av autonomin i form 
av besluts- och handlingsutrymme. Respondenternas utsagor kan således ställas i kontrast till 
tidigare forskning som visar en förändrad, minskad, autonomi för professioner i offentlig sektor 
(Stenlås, 2011; Lundström, 2015; Wermke, 2013). Berg et al. (2014) menar, till skillnad från 
tidigare nämnda, att det däremot är svårt att tala om det faktiska utrymmet för autonomi har 
förändrats. Vi ställer detta resonemang i relation till våra egna resultat då de själva talar om stort 
besluts- och handlingsutrymme (autonomi) men samtidigt berättar de att Workday är det enda 
alternativet i det dagliga arbetet. Detta väcker frågan huruvida respondenterna är medvetna om 
deras faktiska autonomi i form av handlings- och beslutsutrymme, vilket vi kan se som en 
begränsning. Hade en annan typ av metod, som observation, visat ett annat resultat gällande 
frågan om autonomins förändring? En vidare aspekt som kan betraktas som en begränsning är att 
våra respondenter representerar och arbetar för Försäkringsbolaget och torde därför vara 
påverkade av verksamhetens intressen vilket skulle kunna ha färgat deras berättelser. Vi har 
således haft detta i beaktning genom att kritiskt betrakta respondenternas utsagor liksom 
problematiserat och försökt ställa dessa i relation till varandra för att visa en nyanserad bild av 
fenomenet.  
 
En reflektion som uppstått under arbetets gång är om studiens resultat verkligen tyder på att det 
skett en förändring i mellanchefens profession eller om detta snarare tyder på ett exempel av ett 
tidigt skede i chefers professionalisering. Implementeringen av digitala system har lett till en 
förflyttning av det administrativa ansvaret från centrala enheter till mellanchefer (Forsell & 
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Ivarsson Westerberg, 2014). Detta kan ses som ett kunskapsskifte där mellanchefen, istället för 
de centrala enheterna, förväntas vara experten på personaladministrering i digitala system. Är 
detta endast ett exempel på tillfälligt förändrade arbetsuppgifter eller kan mellanchefen komma 
att ta monopol på denna expertiskunskap? 
 
Sammanfattningsvis anser vi att denna studie bidrar till debatten, som Forsell och Ivarsson 
Westerberg (2014) och Stenlås (2011) uppmärksammat, att mellanchefer kan betraktas som en 
profession. Detta då mellanchefer på Försäkringsbolaget kan ses uppfylla flertalet av Brantes 
(2009) karaktärsdrag för vad som utmärker en profession. Vidare kan våra resultat delvis ses gå i 
linje med de rapporterade förändringarna i offentlig sektor vad gäller professioner, då resultaten 
tyder på en förändring hos professionen mellanchefer i form av förändrade arbetsuppgifter och 
ökad arbetsbelastning. Å andra sidan ställer sig våra resultat i kontrast till tidigare forskning vad 
gäller professioners förändrade autonomi i offentlig sektor, detta då respondenterna upplever 
autonomin som oförändrad till följd av implementeringen av Workday. Denna studie har därmed 
bidragit med kunskap till området vad gäller digitaliseringens påverkan på professionen 
mellanchef i privat sektor. Vidare kan även dessa resultat betraktas som aktuella inom flertalet 
forskningsfält då det berör aspekter som digitaliseringens påverkan på arbetsplatser, 
professionsforskning men även forskning om mellanchefen.  
 
6.1 Vidare forskning  
 
Med utgångspunkt i studiens resultat och dess plats i det pedagogiska forskningsfältet föreslår vi 
vidare forskning om hur digitaliseringen påverkar arbetsplatser i både privat och offentlig sektor, 
förslagsvis i andra branscher liksom andra yrkesgrupper. Detta då vi uppmärksammat en 
avsaknad av forskning vad gäller digitaliseringens effekter på professioner i privat sektor men 
även en digitaliseringens generella påverkan på arbetsplatser och organisationer. 
 
Utöver redan presenterade aspekter av fenomenet, har vi under arbetets gång uppmärksammat 
vidare intressanta mönster. I respondenternas utsagor kan det urskiljas likheter i de svar där 
respondenterna har en liknande bakgrund, till exempel vad gäller ålder och antal medarbetare 
som mellanchefen har ansvaret över. Det vore således intressant att vidare studera hur ålder 
påverkar inställningen till digitala verktyg liksom hur antalet medarbetare kan leda till högre 
administrativ belastning. Dessutom vore det intressant att vidare studera om våra resultat skulle 
kunna tyda på ett förstadium i mellanchefers professionalisering. En aspekt att studera skulle 
därför vara om kunskapen och ansvaret för den digitala personaladministrationen kan bli 
mellanchefens nya monopol. 
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Digitaliseringen är idag ett faktum (Gupta & Saxena, 2012). Verksamheter implementerar 
digitala verktyg med argument om effektivisering och rationalisering av tidigare arbetssätt 
gällande administration (Forsell & Ivarsson Westerberg, 2014). Men om digitaliseringen istället 
genererar vad vi försöker motverka, mer administration, blir detta då digitaliseringens pris?  
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8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1. Missivbrev       Stockholm 2017-11-05 
 

Till berörda deltagare 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på personalvetarprogrammet vid Uppsala 

Universitet. Vi skriver nu vår kandidatuppsats i pedagogik med inriktning mot vuxna och 

arbetsliv och har fått möjligheten att göra detta i samarbete med Försäkringsbolaget. Syftet med 

uppsatsen är att utveckla kunskap om era upplevelser om hur implementeringen av Workday har 

påverkat er roll som ledare. Resultatet av studien kommer förhoppningsvis kunna ge 

Försäkringsbolaget en fördjupad kunskap om implementeringens effekter på ledarnivå samt bidra 

till aktuella forskningsfält. 

 

Undersökningen kommer att göras i form av intervjuer. Dessa intervjuer planeras att genomföras 

under vecka 47 till vecka 48. Återkom gärna så snart som möjligt till oss med vilken dag och tid 

som passar bäst om ni är intresserade att delta. Intervjuerna är beräknade att ta cirka 45 minuter. 

Vi ser helst att intervjuerna genomförs på plats på kontoret i Stockholm men om denna möjlighet 

inte finns kan de genomföras över Skype. Fokus för studien kommer inte ligga i vad som sägs i 

de enskilda intervjuerna utan de sammantagna analyserna av samtliga intervjuer. 

 

Din medverkan i studien är helt anonym och din identitet kommer inte att avslöjas. Alla 

personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att 

hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 

(Personuppgiftslagen 1998:204). Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och du har rätt att 

när som helst avbryta din medverkan eller välja att inte svara på enskilda frågor. Vi har avsikt att 

spela in intervjuerna, detta för att underlätta vårt analysarbete. Inspelningen kommer inte på 

något sätt publiceras och kommer efter transkribering att raderas. Undersökningens resultat 

kommer att presenteras i en kandidatuppsats vid Uppsala universitet samt redovisas på 

seminarier och publiceras online på universitetets databas DIVA. 
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Medgivande: 

Genom ert deltagande ger ni samtycke till att intervjun spelas in och att det insamlade materialet 

får användas i undersökningen, samt att ni har tagit del av ovanstående information. 

 

Har du några frågor eller funderingar om undersökningen är du välkommen att höra av dig. 
 
Vi ser fram emot ditt deltagande! 
 

Vänliga hälsningar, 

Rebecka & Victoria, Uppsala Universitet 

 

Rebecka Hogevall       Victoria Kämäräinen 

tel. 070-XXXXXXX        tel. 070-XXXXXX 

förnamn.efternamn@mail.se      förnamn.efternamn@mail.se 
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8.2 Bilaga 2.  Intervjuguide 
Intervjuguide 

 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
● Hur gammal är du? 
● Har du gått någon universitetsutbildning eller motsvarande? 
● Behövde du gå någon kurs/certifiering för att bli ledare?  

- Om JA - har du fått ett intyg från detta? 
● Hur länge har du jobbat på Försäkringsbolaget? 
● Hur länge har du haft denna roll som mellanchef/ledare? 

 
 
Tema 1: Yrkesrollen 
 
● Berätta om din roll här på Försäkringsbolaget 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 
- Hur många medarbetare har du ansvar över? 
- Den du rapporterar till, vad har du för titel? 

● På vilket sätt använder du Workday i arbetet? 
● Upplever du att du har möjlighet att själv välja om du ska använda Workday i ditt dagliga 

arbetet? 
● Hur ser tidsfördelningen ut vad gäller dina olika arbetsuppgifter? 

- före/efter workday? 
● Hur upplever du att din roll som ledare har påverkats av implementeringen av Workday? 

Positiva/negativa aspekter?  
- Ex administering 

● Vad gäller rollen som ledare, berätta hur du har format din roll som ledare baserat på “hur 
man ska vara ledare på Försäkringsbolaget”? 

 
 
Tema 2.  Krav och kontroll i arbetet  
 
● Hur upplever du de krav som ställs på dig som ledare? 
● Var upplever du att kraven kommer från? 

- Din närmaste chef, ens medarbetare, riktlinjer/processer?  
● Kan du ge ett exempel på något krav som ställs på dig? 

- Hur upplever du möjligheten att påverka hur du ska arbeta med kraven? 



  

 65 

● Hur upplever du tydligheten i de krav som ställs? 
- Exempel på vad som kan vara mer tydligt? 

● Hur upplever du din egen kapacitet/förmåga att nå kraven som ställs?  
● Hur stor del av din arbetstid upplever du att du arbetar mot deadlines? 

- attestera tid, reseräkningar etc. 
● Hur upplever du rollen som ledare utifrån perspektivet att du är “mellan” chefer och 

medarbetare? 
● Hur upplever du din möjlighet att själv bestämma hur din arbetsdag ser ut?  
● Hur upplever du din möjlighet till flexibla arbetstider? 
● Hur upplever du din möjlighet att själv fatta egna beslut? 
● Hur upplever du din kontroll över din roll i stort?  

 
 
Tema 3 - Arbetsbelastning/Arbetsmiljö 
 
● Hur upplever du att Workday har påverkat din arbetsbelastning? Ge exempel. 

- I positiv/negativ bemärkelse? 
- inskränker den på andra arbetsuppgifter? 

● Hur upplever du att den administrativa delen av arbetet generellt har påverkats? 
- Mer/mindre etc? 

● Om vi ser till innan respektive efter implementeringen av Workday, hur upplever du 
nivån av stress i arbetet?  
- På vilket sätt är du stressad isåfall… 
- Arbetstiden förlängs? etc 

● Upplever du att det finns några uppenbara i din mening åtgärder/förslag för en bättre 
arbetsbelastning?  
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8.3 Bilaga 3. Respondenter 
 
Anna 38 år - Jobbat 6 år på bolaget, 2,5 år som ledare. Gått flera ledarskapsutbildningar internt. 
Personalansvar över 17 medarbetare. 
 
Adam 26 år - Jobbat 7 år på bolaget, 7 mån som ledare. Gått en ledarskapsutbildning internt. 
Personalansvar över 17 medarbetare. 
 
Karin 53 år - Jobbat 6 mån på bolaget, 12 år som ledare. Läst 2 år juridik på Universitetet.  
Personalansvar över 20 medarbetare 
 
Viktor 29 år - Jobbat 10 år på bolaget, 3 år som ledare. Gått ledarskapsutbildningar internt och 
externt. Personalansvar över 9 medarbetare 
 
Johan 44 år - Jobbat 10 år på bolaget, 5 år som ledare. Magister i företagsekonomi samt har gått 
en ledarskapsutbildning internt. Personalansvar över 6 medarbetare 
 
Elisabeth 48 år - Jobbat 14 år på bolaget, 14 år som ledare. Gått flera ledarskapsutbildningar 
internt. Personalansvar över 16 medarbetare 
 
Patrik 47 år  - Jobbat 21 år på bolaget, 11 år som ledare. Gått flera ledarskapsutbildningar 
internt. Personalansvar över 20 medarbetare 
 
Johanna 35 år  - Jobbat 10 år på bolaget, 4 år som ledare. Gått ledarskapsutbildningar internt. 
Personalansvar över 13 medarbetare 
 
Åsa, 43 år - Jobbat 5 år på bolaget, 5 år som ledare. Studerat ekonomi 4 år på Universitetet. Gått 
flera ledarskapsutbildningar. Personalansvar över 15 medarbetare 
 
Malin, 39 år - Jobbat 5 år på bolaget, 3 år som ledare. Inga utbildningar.  
Personalansvar över 19 medarbetare. 
 
 
 


