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Tack! 

Vi vill inledningsvis rikta ett varmt tack till er mellanchefer vid ambulanssjukvården som med 

stort engagemang har tagit er tid att dela med er av erfarenheter och resonemang under våra 

intervjutillfällen. Vi vill också tacka vår handledningsgrupp för kloka synpunkter och 

genomläsning samt Åsa Berglund och Mariana Olsson för korrekturläsning. 

Extra tacksamma är vi för vår handledares ovärderliga input och stöd under processen, tack 

Emma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Inom den offentliga ambulanssjukvården är mellanchefsrollen viktig för att garantera att 

ambulanssjukvårdare förser samhällsmedborgare med en jämlik och kvalitativ prehospital 

akutsjukvård. Mellanchefen befinner sig på den organisatoriska mellannivån vilket medför att 

rollen kan utsättas för, och behöva prioritera, flera förväntningar från underordnade och 

överordnade samtidigt. Vid en granskning av kvinnors och mäns arbetsvillkor framkommer 

dessutom att förväntningar som riktas mot rollen kan skiljas åt beroende på innehavarens kön 

vilket i sin tur kan belasta kvinnor och män på olika sätt. Syftet med studien är att undersöka 

rollen som mellanchef inom den offentliga ambulanssjukvården och bidra med forskning 

kring hur kvinnliga respektive manliga mellanchefer upplever att det är att befinna sig på en 

position mellan underordnade och överordnade. Fokus ligger på upplevelser inom den 

offentliga ambulanssjukvården eftersom tidigare studier studerat förväntningar på kvinnliga 

och manliga chefer inom offentliga sjukvården men inte inom det avgränsade fältet 

prehospital akutsjukvård, vilket utgör ett unikt område som historiskt varit mansdominerat 

men utövas i en kvinnodominerad bransch. Materialet är insamlat genom tio 

semistrukturerade intervjuer med avdelningschefer vid flera av Sveriges universitetssjukhus. 

Intervjuformen innefattar att ställa frågor utifrån ett antal förutbestämda teman. Materialet 

analyseras genom en kvalitativ konventionell innehållsanalys. Mellanchefsrollen studeras 

utifrån rollteorin, teorin om könsrollssocialisation samt en mellanchefsteori utvecklad av 

organisationsprofessorerna Susann Gjerde och Mats Alvesson. Studien visar att kvinnliga och 

manliga mellanchefer inom den offentliga ambulanssjukvården upplever liknande 

rollförväntningar men delvis framhåller olika förhållningssätt till dem vilket leder till mer 

upplevd otillräcklighet hos de kvinnliga mellancheferna. Det har också framkommit skillnader 

i respondenternas prioritering av underordnades respektive överordnades intressen men 

skillnaderna kan inte hänföras till mellanchefernas könstillhörighet. 

 

Nyckelord: Mellanchef, offentlig ambulanssjukvård, könsstrukturer 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En stor arbetsgivare i det svenska samhället är den offentliga sektorn. Den utgör inte bara en 

viktig funktion för att stärka välfärden utan ligger även till grund för landets totala 

samhällsstruktur. Offentliga sektorn organiseras av stat, kommuner och landsting för att 

primärt kunna tillgodose allmänhetens intressen och välmående (Thylefors, 2007: ss. 13–15). 

Då verksamma inom den offentliga sektorn inte enbart bär ansvar för dess medarbetare utan 

även för samhällsmedborgare utsätts de ständigt för offentlig exponering och måste vara 

beredda på att bli granskade (Thylefors, 2007: ss. 63–64).  

 

Särskilt påtaglig kan den offentliga granskningen sägas vara för mellanchefer inom offentlig 

prehospital akutsjukvård vid universitetssjukhus. Prehospital akutsjukvård definieras som 

“den vård som patienten först möter vid sjukdoms- eller olycksfall” och medför en unik 

arbetsmiljö för de anställda som bedriver sjukvård i ambulanser och i patienternas hemmiljö. 

För att möjliggöra kvalificerad, jämlik och säker prehospital akutsjukvård ställs höga 

förväntningar på att mellancheferna i verksamheten, som har nära kontakt med överordnad 

ledning samt operativa delen av organisationen, värnar om sin underställda personals 

kompetens samt arbetsmiljö (SOSFS 2021:02144). I tillägg förväntas mellanchefer inom 

offentlig universitetssjukvård samverka med regionala och akademiska riktlinjer på både 

nationell och internationell nivå för att främja politiska beslut, forskning och utveckling 

(Socialstyrelsen, 2018). Mellancheferna kan således ses ha en unik roll med anledning av att 

rollen innebär ansvar och lojalitet gentemot olika delar i organisationen samt utanför vilket 

kan göra den svår att hantera eftersom motstridiga förväntningar kan förekomma (Katz och 

Kahn, 1978; Thylefors, 2007: ss. 159–160; Gjerde och Alvesson, 2019: s. 129).  

 

I studien kommer fokus ligga på kvinnliga och manliga mellanchefer inom offentlig 

ambulanssjukvård vid universitetssjukhus. Tidigare undersökningar har visat att 

förväntningarna inom mellanchefsrollen kan uppfattas högre i offentliga sjukvården samtidigt 

som befogenheterna för rollinnehavaren kan upplevas begränsade (Hagström, 1990; Ellström, 

Ekholm och Ellström, 2003; Larsson, 2008; Hjalmarson, Norman och Trydegård, 2004). 

Innehavaren av yrkesrollen berörs nämligen ofta av olika normer och sociala påtryckningar 

som förtydligar vad och hur arbetet ska skötas, förutom de förväntningar som ställs i den 
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formella befattningsbeskrivningen. Sådana “tysta” förväntningar medför diverse individuella 

upplevelser av hur innehavaren ska förhålla sig till arbetet vilket kan resultera i flera olika 

känslor och förhållningssätt i rollen (Thylefors, 2007: s. 156). Tidigare studier har redogjort 

för att kvinnliga och manliga mellanchefer kan utsättas för skilda förväntningar i sin yrkesroll 

och det finns en pågående diskussion i dagens forskning kring om och i så fall hur könsroller i 

samhället medför olika upplevd social press för könen som påverkar deras förhållningssätt 

och belastning i yrkesrollen (Angelöw, Jonsson och Stier, 2015).  

 

Om kvinnor och män utsätts för olika social press och förväntningar i arbetet menar vi att det 

kan utgöra potentiell risk för mellanchefer i ambulanssjukvården eftersom hanteringen av 

förväntningarna som ställs från skilda riktningar kan te sig olika och leda till att kvinnor och 

män belastas på olika sätt i arbetet. De anställda inom den offentliga ambulanssjukvården är 

beroende av en chef vars ledarskap främjar förståelsen och utförandet av arbetet. Om 

medarbetaren inte har denna förståelse kan det leda till stress och hög psykologisk belastning 

vilket kan resultera i minskad arbetsmotivation samt arbetstillfredsställelse (Karasek och 

Theorell, 1990). Ambulanssjukvårdare ska möjliggöra en jämlik, kvalitativ och säker vård för 

sina patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2022: s. 4). Om de inte kan göra det till följd av 

bristande ledarskapsförmåga hos sin chef kan det utgöra ett samhällsproblem där 

samhällsmedborgare som söker vård inte blir bemötta på samma premisser.  

 

Vi har inte identifierat någon tidigare forskning kring kön och ledarskap inom 

ambulanssjukvården. Kunskapsläget kring könsskillnader i upplevelser inom 

mellanchefsrollen i det avgränsade området prehospital akutsjukvård vid universitetssjukhus 

är således svårt att identifiera. Det är viktig kunskap att generera eftersom dessa mellanchefer 

redan verkar under hög arbetsbelastning i en pressad miljö där förväntningar kommer från 

olika håll vilket gör att yrkespositionen kan upplevas mer krävande än i andra yrken 

(Thylefors, 2007: ss. 159–160). Det är även viktigt att få förståelse för om individerna 

upplever olika förväntningar baserat på kön och om ett visst kön upplever sig ha fler 

förväntningar att förhålla sig till. Dessa mellanchefer innehar dessutom en position som kan 

tänkas beröras av förväntningar på könsstrukturer från skilda riktningar. Yrket har nämligen 

historiskt varit mansdominerat men utövas i en kvinnodominerad bransch så 

yrkestillhörigheten kan sägas vara manligt stämplad medan branschtillhörigheten kvinnlig 

(Gårdelöv, 2016). Dessutom har majoriteten av tidigare studier fokuserat på hur omgivningen 

ställer förväntningar på kvinnliga samt manliga mellanchefer och studiens relevans motiveras 
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av att den avser ge mer kunskap om hur mellanchefer upplever förväntningar själva. Vår 

förhoppning är att det ska bidra till en mer nyanserad förståelse för orsakerna till samt 

konsekvenserna av eventuella könsstrukturer inom en belastad och unik yrkesposition. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka rollen som mellanchef inom den offentliga ambulanssjukvården och 

bidra med forskning kring hur kvinnliga respektive manliga mellanchefer upplever att det är 

att befinna sig på en position mellan underordnade och överordnade. Studien preciseras 

genom följande frågeställningar: 

1. Upplever kvinnliga och manliga mellanchefer vid den offentliga ambulanssjukvården 

liknande rollförväntningar samt hur förhåller sig de kvinnliga respektive manliga 

mellancheferna till de upplevda rollförväntningarna? 

2. Finns det skillnader mellan hur kvinnliga och manliga mellanchefer inom offentlig 

ambulanssjukvård prioriterar underordnades och överordnades intressen? 

1.3 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2. följer en presentation av tidigare forskning som vi menar är av relevans för 

förståelse av studiens position inom fältet. I kapitlet förtydligas de vetenskapliga arbeten vår 

studie förankras i och kapitlet mynnar ut i den forskningslucka som vår studie bidrar till att 

fylla. Den tidigare forskningen kommer i tillägg användas för att tolka vår empiri. Kapitel 3 

redogör för det teoretiska ramverket vilket utgörs av rollteorin, könsrollssocialisation och en 

mellanchefsteori utvecklad av Gjerde och Alvesson (2019). Reflektioner kring valet av teorier 

förs dessutom i avsnittet för att förklara hur teorierna används för att besvara 

frågeställningarna.  

För att visa hur vi har gått tillväga för att samla in samt analysera vårt material redogör vi för 

metodval i kapitel 4. Här framgår att vi anser att vår insamlingsmetod, semistrukturerade 

intervjuer, är passande då vi vill förstå hur mellancheferna själva upplever sin yrkesroll. Här 

framgår också att vi har använt analysmetoden kvalitativ, konventionell innehållsanalys 

eftersom den möjliggör en övergripande uppfattning om mellanchefsskapet utifrån respektive 

respondentens unika perspektiv. I kapitlet beskriver vi även hur vi har funnit vårt urval utifrån 

populationen. Vi reflekterar kritiskt kring hur det metodologiska tillvägagångssättet kan ha 

påverkat studiens resultat och argumenterar för forskningsprocessens tillförlitlighet och 

autenticitet samt diskuterar etiska överväganden som studien berörs av. I kapitel 5 presenteras 
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respondenterna och den empiri vi urskiljer som relevant för respektive frågeställning. Efter 

resultatredovisningen analyseras resultaten utifrån tidigare forskning och teori. Resultat och 

analys kopplas sist till syftet och frågeställningarna i kapitel 6 genom att vi diskuterar hur 

våra fynd kan förstås i relation till teori och tidigare studier samt bidra med nya insikter till 

forskningsfältet. Här framhåller vi även hur vårt tillvägagångssätt kan ha påverkat resultatet 

samt hur vår studie kan inspirera till framtida forskning inom fältet. 

 

2. Tidigare forskning 

Följande kapitel redogör för tidigare forskning som anses vara av relevans för en förståelse av 

uppsatsens position inom forskningsfältet. Först presenteras prehospital akutsjukvård vid 

universitetssjukhus. Vi menar att en förståelse för strukturen och målsättningarna inom detta 

fält är relevant för att illustrera typiska förhållanden som uppsatsens urvalsgrupp verkar under 

och avsnittet syftar till att ge kontextförståelse. Därefter presenteras studier om kvinnliga och 

manliga chefer i den offentliga sektorn. Det för att kartlägga könsstrukturers uttryck i både 

chefspositioner och vårdyrket och hur dessa kan skapa skilda förväntningar i arbetslivet 

beroende på kön. Därefter beskriver vi definitionen av yrkesrollen i förhållande till andra 

aktörer i en organisation för att peka på individens handlingsutrymme i sin roll. Vidare 

presenteras vanligt förekommande förväntningar som ställs på mellanchefen från överordnade 

och underordnade samt hur prioriteringar av intressen kan te sig i en 

mellanchefsposition. Kapitlet avslutas med en sammanfattning om forskningsläget.  

2.1 Prehospital akutsjukvård vid universitetssjukhus 

Prehospital akutsjukvård är synonymt med ambulanssjukvård. Vårdmiljön inom prehospital 

akutsjukvård ser annorlunda ut jämfört med miljön i resterande sjukvård då denna utförs 

dygnet runt i alla typer av miljöer och avser utgöra den första länken i vårdkedjan som 

patienten möter (Gårdelöv, 2016). Vidare domineras rollen av arbetsuppgifter som kan ses 

psykiskt belastade då arbetet berörs av svåra frågor, kräver moraliska ställningstaganden samt 

innefattar stort personligt engagemang (Thylefors, 2007: ss. 63–64). Andelen kvinnor inom 

detta historiskt mansdominerade yrke har efter millennieskiftet ökat (Bremer, 2016).  
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Offentliga universitetssjukhus utmärker sig då de förutom att bedriva kvalitativ sjukvård 

också förväntas genomsyras av att främja forskning och utveckling. Forskningen och 

utvecklingen styr sjukhusens prioriteringar, finansiering, ledarskap och organisering. Chefer 

inom universitetssjukvård förväntas därmed samverka med regionala och akademiska 

riktlinjer på både nationell och internationell nivå (Socialstyrelsen, 2018).  

 

2.2 Kvinnliga och manliga chefer i offentlig sektor 

Kön är en grundläggande sorteringsprincip för yrkesval i Sverige och den tydligt 

könssegregerade fördelningen mellan organisationer, yrken och karriärer indikerar att kön 

fortfarande präglar arbetslivet enligt Fogelberg- Eriksson (2019: ss. 356-357). Det har 

diskuterats att flera djupt rotade könsstereotypa antaganden kvarstår i arbeten än idag. En 

könsstereotyp som framkommit av Henriksson och Wredes (2008) samt Rasmussens (2004) 

vetenskapliga artiklar om offentlig sjukvård är att kvinnor förväntas ha medfödd 

omvårdnadsinstinkt. Antaganden som dessa menar de i sin tur styr hur förmågor och 

egenskaper inom arbetet förstås och värderas av kvinnor respektive män och påverkar de 

anställdas handlingar, vanor och attityder.  

 

Det har visat sig att individers berättelser och tolkningar av sitt arbete är inbäddade i specifika 

sociala strukturer. Exempelvis har det gått att utläsa i en studie av sjuksköterskor att 

uppfattningar om plikter och ansvar skiljer sig för kvinnor och män med samma yrkesposition 

där större känslomässigt engagemang förväntas i högre grad av kvinnorna. Därmed har olika 

förväntningar på kön i samhället konsekvenser för individens utförande av sitt arbete. Studien 

visar att dessa skilda förväntningar, i sin tur, kan leda till mer påtagliga och hälsofarliga 

konsekvenser inom vårdyrket och den offentliga sektorn eftersom vården kan benämnas som 

en bransch som skiljer sig från andra i form av att arbetsuppgifterna karaktäriseras av 

omhändertagande och omvårdnad (Husso och Hirvanen, 2012).  

 

Kvinnor och män med samma arbetsuppgifter på samma arbetsplats kan belastas på skilda 

sätt, både fysiskt och mentalt. Det kan förklaras av att könstillhörigheten kan påverka 

uppfattningar om arbetsuppgifter inom samma yrkesroll. I en undersökning om belastning i 

arbetslivet konstateras att kvinnor, i större utsträckning än män, upplever att deras 

arbetsuppgifter inte kan utföras bra nog (Mathiassen och Lewis, 2013). Skillnader i 

förväntningar på kvinnor och män förekommer även i ledarskapspositioner. Förväntningarna 
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har tidigare sagts vara fler för en kvinnlig chef än en manlig inom ett mansdominerat yrke 

enligt Wennberg och Punsvik (1997) som diskuterar kvinnliga och manliga resurser i 

arbetslivet. Forskarna menar nämligen att det förväntas mer prestation av en kvinna för att bli 

bekräftad i rollen av sina medarbetare. Samtidigt har det konstaterats att kvinnliga chefer 

förväntas vara mjukare samt mer omhändertagande än män. Dessutom kan kvinnliga chefer 

tänkas behöva bevisa mer än de manliga. Det har exempelvis visat sig i Brüde-Sundin (2007) 

avhandling om kvinnligt ledarskap att kvinnliga chefer måste visa att de klarar av att hantera 

rollen som chef mer eftersom de måste bevisa att de klarar allt som kan tänkas komma i deras 

väg medan manliga chefer tillåts ha brister.  

Det finns även forskning som påtalar att kvinnliga chefer slits mellan fler förväntningar i sitt 

arbete än manliga, vilket enligt Nyberg, Leineweber och Magnusson- Hanson (2015: s. 1158) 

är ett tecken på påtryckningar att uppfylla traditionella kvinnliga respektive manliga 

könsroller i arbetet. Deras undersökning om svenska chefers upplevelser av välmående i 

arbetet visade att kvinnliga chefer upplevde högre emotionella förväntningar i sitt arbete än de 

manliga. Kvinnorna angav oftare att förväntningarna var motstridiga. Fynden visade även att 

manliga chefer överlag upplevde sig ha högre inflytande över sitt arbete vilket forskarna 

menar beror på att män upplever högre press att införliva kulturella förväntningar kring att de 

ska ha inflytande än vad kvinnor gör. Dåligt ledarskap till följd av höga emotionella 

förväntningar kan få negativa konsekvenser i en studie om chefer konstateras att det har blivit 

viktigare för chefer att utveckla strategier för att hantera stress mer hållbart eftersom det ställs 

högre förväntningar på effektivitet i den offentliga sektorn idag (Walinga och Rowe, 2013). 

Ovanstående avsnitt har visat att jämförande forskning om kvinnor och män i 

chefspositioner existerar där skillnader har identifierats. Däremot har vi inte kunnat identifiera 

vidare studier som studerar skillnader i förväntningar på kvinnliga och manliga mellanchefer 

och därmed har fynden inte bidragit till konsekvent förståelse för eventuella könsstrukturer i 

mellanchefspositionen. Mellanchefen verkar som tidigare nämnts under hög arbetsbelastning i 

en pressad miljö där förväntningar kommer från olika håll vilket gör att yrkespositionen kan 

upplevas krävande (Thylefors, 2007: ss. 159–160). Det är därmed viktigt att få förståelse för 

om individerna upplever olika förväntningar baserat på kön och om ett visst kön upplever sig 

ha fler förväntningar att förhålla sig till i rollen då belastningen kan vara ojämn. Genom att 

analysera och jämföra beskrivningar av upplevelser hos mellanchefer inom 
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ambulanssjukvården menar vi att det blir möjligt att urskilja eventuella strukturer bland 

kvinnor respektive män.   

2.3 Definition av mellanchefsrollen 

En vedertagen definition av mellanchefsrollen som återkommande benämns inom 

organisationsforskningen är den av Mintzberg (1989: s.98). Mintzberg förtydligar att 

mellanchefen verkar mellan lägsta nivån där underställd personal producerar produkter och 

tjänster samt den strategiska toppen hos ledningen. I en artikel om mellanchefer beskrivs 

rollen även ansvara över en viss affärsenhet på mellannivå sett till organisationshierarkin 

(Uyterhoeven, 1972: s. 75). 

 

Mellanchefsrollen har definierats som flexibel (Drakenberg, 1997: s. 8). Det kan förklara 

varför olika perspektiv finns på mellanchefens arbete. En gemensam beskrivning kan dock 

sägas vara att arbetsuppgifterna till stor del är administrativa och innefattar direkt och tät 

interaktion med underställd personal för att se till att de stöttas och styrs på ett sätt som gör att 

de trivs och kan utföra sitt arbete (Drakenberg, 1997: s. 125; Hagström, 1990). Resonemanget 

utvecklas i en studie om mellanchefer som beskriver komplexiteten i mellanchefsrollen till 

följd av att arbetet innefattar ett växelspel mellan att möta kontroll samt motstånd från 

underordnade och överordnade (Harding, Lee och Ford, 2014: s. 1214). 

 

Mellanchefsrollen har förändrats i takt med att organisationer blivit större, vilket förutsätter 

fler affärsenheter och fler chefer på mellannivån (Mintzberg, 1989: s. 105; Uyterhoven, 1972: 

s. 75). Det kan således förstås som att mellanchefsrollen har blivit mer utbredd och vi menar 

att det är en yrkesposition som därmed blir extra viktig att studera eftersom det medför att 

ännu fler individer på en arbetsplats kan tänkas uppleva och behöva förhålla sig till de olika 

förväntningarna.  

 

2.4 Förväntningar på mellanchefen 

Mellanchefer utsätts för förväntningar från två håll. Dels från personalen de ansvarar över 

(vidare benämnt underordnade) och dels från organisationen de verkar i med tillhörande 

ledning samt chefskollegor (vidare benämnt som överordnade). Det har sagts skapa en utsatt 

position där mellanchefen måste kombinera förväntningar från två skilda riktningar 



8 
 

(Drakenberg, 1997: s.8). Utifrån de olika förväntningar som mellanchefen upplever gör 

mellanchefen en egen tolkning av sin roll vilket innebär att de kan förhålla sig till rollen på 

olika sätt. Splittrade förväntningar utgör den absolut största påfrestningen i chefsarbete 

(Thylefors, 2007: s. 156). Således vill vi studera vilka upplevda förväntningar mellanchefer 

inom offentlig ambulanssjukvård har samt hur de förhåller sig till dessa förväntningar.  

 

2.4.1 Förväntningar från underordnade 

För att skapa förståelse för förväntningar som mellanchefen kan mötas av i sin yrkesroll 

kommer det inledningsvis redogöras för studier som har undersökt vad underordnade 

vanligtvis förväntar sig av en chef.  

 

Underordnade har förväntningar på att chefen ska finnas tillgänglig för dem, det beskrivs i en 

studie om mellanchefers förutsättningar. Det påstås vara en utmaning för mellanchefen då de 

anställda behöver en stöttande och ledande chef samtidigt som mellancheferna måste 

genomföra de administrativa arbetsuppgifterna. Ovanstående kan nämligen resultera i två 

problem, det första är att mellanchefen tvingas välja bort kontinuerlig personalkontakt för att 

kunna hinna med de administrativa arbetsuppgifterna och därigenom förlorar sin personals 

förtroende. Det andra problemet är att mellanchefen ständigt tvingas “släcka bränder” vilket 

kan innebära att långsiktiga mål måste bortprioriteras och i sin tur skadar verksamheten då 

utvecklingen kan stanna av (Hjalmarson, Norman och Trydegård, 2004: ss. 55–57). Det har 

även konstaterats i en vetenskaplig artikel om ledarskapspreferenser att det finns 

förväntningar nedifrån på att chefen ska vara stödjande, möta underordnades förväntningar 

samt ha meningsfulla relationer med dem (Boatwright och Forrest, 2000: ss. 29–30).  

 

2.4.2 Förväntningar från överordnade och andra aktörer 

En vanlig syn är att chefer ska kunna verkställa beslut fattade av överordnade vilket framgår i 

en studie av sjukvårdens mellanchefer (Carlström, 2012: s. 96). Överordnades förväntningar 

på mellanchefen kan alltså sägas vara mer kopplade till att ledarskapet utförs så att det främjar 

övergripande strategier och mål inom verksamheten. För att skapa förståelse för de 

förväntningar som mellanchefen kan beröras av i sin yrkesroll redogörs nedan för studier som 

har ämnat undersöka vad överordnade vanligtvis förväntar sig av chefer.  
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En mellanchef inom offentlig sektor påverkas av en mängd förväntningar från organisationens 

håll. Den offentliga verksamheten är skattefinansierad och drivs av kommuner, regioner och 

den svenska staten. Chefer i offentlig sektor förväntas ta hänsyn till olika beslut, lagar och 

avtal som fattas på politisk nivå (Hjalmarson, Norman och Trydegård, 2004: ss. 32-34; 

Hagström, 1990: ss. 22-23). Studier om mellanchefer i offentlig sektor har visat att politisk 

styrning begränsar deras befogenheter till beslutsfattande eftersom de förväntas följa 

strategier som de själva inte varit med och tagit fram (Ellström, Ekholm och  Ellström, 2003: 

s. 73; Larsson, 2008: s. 9). Annan forskning om chefer inom offentlig verksamhet visar att de 

i genomsnitt förväntas kunna ansvara över fler underordnade vilket leder till att de har mindre 

tid att kommunicera och samarbeta med sin chef (Wallin, Pousette och Dellve, 2014).  

 

I en avhandling om mellanchefer i offentlig sektor framgår det att mellanchefen inte enbart 

utsätts för förväntningar från två håll utan att även andra aktörer. Samhällsansvaret i offentlig 

verksamhet medför att mellancheferna förväntas kunna bli mer granskade av både interna och 

externa aktörer (Richard,1997: s. 75). Det kan innebära att ytterligare aktörer, exempelvis 

samhällsmedborgare, förväntar sig kunna påverka hur mellanchefen ska agera i arbetet 

(Larsson, 2008: s. 33). 

 

Ovanstående avsnitt har redovisat tänkbara förväntningar på mellanchefen från olika aktörer 

där tillgänglighet och stöttning vanligtvis efterfrågas underifrån, medgörlighet och politisk 

förståelse vanligtvis efterfrågas ovanifrån samt medvetenhet om samhällsansvar efterfrågas 

från andra aktörer. Vi har inte kunnat identifiera någon forskning som redogör för 

mellanchefernas egen upplevelse av de förväntningar som ställs på dem. Det är av vikt 

eftersom det således saknas information om hur typiska förväntningar på en yrkesroll tolkas 

och översätts för den enskilda individen. Även organisationsprofessorerna Gjerde och 

Alvesson (2020) efterfrågar studier från det perspektivet. I denna studie kommer således 

mellancheferna själva bli tillfrågade om upplevelser av förväntningar som ställs på dem för att 

komplettera tidigare studier. 

 

2.5 Mellanchefers relation till underordnades och överordnades intressen 

Det går att urskilja i flera studier att det är individuellt hur mellancheferna väljer att förhålla 

sig till sina underordnade respektive överordnades intressen (Carlström, 2012; Hjalmarson, 

Norman och Trydegård, 2004). Följande avsnitt redogör för studier som har undersökt chefers 
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prioriteringar till de olika aktörerna i en organisation. Detta för att illustrera att individerna i 

mellanchefsrollen kan tänkas uppfatta samt prioritera intressen olika. 

 

Mest frekvent har forskningsfynd indikerat att mellanchefer prioriterar sina underordnades 

intressen då mellanchefer främst anser sig vara sina underordnade närmast (Gjerde och 

Alvesson, 2020; Hjalmarson, Norman och Trydegård, 2004). Mellanchefen som prioriterar 

sina underordnades intressen arbetar till stor del med att motivera, kompetensutveckla samt 

skapa möjligheter för dem. Vidare handlar mellanchefernas arbetsuppgifter om att integrera 

den operativa delens synpunkter med ledningens då de underordnade många gånger upplever 

att de saknar inblick i ledningens arbetsuppgifter samt anser att ledningen saknar inblick i 

deras (Jackson och Humbles, 1994: ss. 16–17).  

 

Däremot tyder andra forskningsfynd på att mellanchefers lojalitet gentemot överordnade 

generellt sett kan vara högre. En förklaring som anges till det är att lojaliteten till överordnade 

är beroende av mellanchefens intresse och kunskap inom ekonomi, budget och politiska mål. 

Tillgänglighet och lojalitet gentemot underordnade har i studier om chefer inom vård och 

omsorg visat sig viktig för mellanchefen, främst i frågor som rör arbetsmiljö. Däremot har det 

även visats att det kan uppfattas ta för mycket tid i förhållande till strategiska uppgifter. De 

strategiska uppgifterna har även visat sig vara huvudanledningen till att flera mellanchefer 

sökt jobbet från början (Carlström, 2012: s. 418; Wolmesjö, 2005). Resonemanget bekräftas 

av Uyterhoeven (1972: s. 76) som menar att förväntningar som prioriteras i rollen beror på 

situation vilket förutsätter att mellanchefen snabbt kan växla mellan underordnade och 

överordnades intressen. Således menar han att mellanchefens sätt att växla mellan 

prioriteringar kan skapa ett inkonsekvent beteendemönster.  

 

I avsnittet har det framgått att chefer prioriterar olika grupper i organisationen baserat på 

individuella intressen samt vad denne bedömer vara viktigast i olika situationer. Vi har dock 

inte kunnat identifiera någon tidigare forskning som diskuterar hur kön kan ha inverkan på 

prioriteringar av olika gruppers intressen. Det är viktigt att studera eftersom kunskap om vart 

lojaliteten ligger kan generera ökad förståelse för mellanchefernas upplevelser i rollen. Detta 

genom att man får förståelse för vad kvinnliga respektive manliga mellanchefer prioriterar i 

sitt arbete och således för vad som anses viktigt för individen att leva upp till.  

Tidigare forskning har som tidigare nämnt visat att skillnader kan finnas mellan hur kvinnliga 

och manliga chefer uppfattar sin yrkesroll samt att synen på omgivningen påverkas av 
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individens kön (Mathiassen och Lewis, 2013;  Fogelberg- Eriksson, 2019; Thylefors, 2007). 

Det indikerar att det även kan finnas skillnader i hur kvinnliga och manliga chefer prioriterar 

olika aktörers intressen i en organisation, vilket vår studie ämnar utreda. 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

I ovanstående avsnitt framgår att det delvis är individuellt hur chefer uppfattar förväntningar 

och förhåller sig till intressen i en organisation. Det har även framgått att omgivningens 

förväntningar till stor del definierar mellanchefsrollen och att definitionen kan se olika ut 

beroende av chefens könstillhörighet. Således kan tidigare forskning sägas ge oss belägg för 

att undersöka om det finns en potentiell risk för att mellanchefer i ambulanssjukvården 

belastas på olika sätt till följd av att arbetet i mellanchefsrollen ser olika ut, vilket som 

tidigare nämnt kan utgöra ett samhällsproblem. Vi ämnar fylla kunskapsluckan kring 

könsskillnader i upplevelser hos mellanchefsrollen inom ambulanssjukvården vid 

universitetssjukhus där vi till skillnad från tidigare studier låter mellancheferna själva komma 

till tals om förväntningar som ställs samt prioriteringar som görs. Utifrån vår bedömning är vi 

dessutom bland de första som applicerar ett mellanchefsperspektiv inom det avgränsade 

området offentlig prehospital akutsjukvård vid universitetssjukhus. Därmed ska vi bidra med 

forskning kring hur kvinnliga respektive manliga mellanchefer upplever att det är att befinna 

sig på en position mellan underordnade och överordnade. 

 

3. Teoretisk och begreppslig referensram 

Följande kapitel redogör för uppsatsens teoretiska ramverk. Rollteorin presenteras 

inledningsvis och används för att analysera material kopplat till första frågeställningen; 

upplever kvinnliga och manliga mellanchefer vid den offentliga ambulanssjukvården liknande 

rollförväntningar samt hur förhåller sig de kvinnliga respektive manliga mellancheferna till de 

upplevda rollförväntningarna? Vi menar att perspektivet kan förklara varför våra respondenter 

upplever de förväntningar som de gör samt varför de förhåller sig till upplevda förväntningar 

som de gör eftersom teorin lägger vikt vid individens upplevelser i relation till kontexten 

denne befinner sig i. Även teorin om könsrollssocialisation, som är en underkategori till 

rollteorin, kommer att redogöras för nedan och kan tillföra ytterligare perspektiv till första 

frågeställningen. De båda klargör hur individuella upplevelser i en yrkesroll medvetet och 

undermedvetet kan påverkas av sociala strukturer i omgivningen. Teorin om 

könsrollssocialisation appliceras också på material kopplat till andra frågeställningen; finns 
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det skillnader mellan hur kvinnliga och manliga mellanchefer inom offentlig 

ambulanssjukvård prioriterar underordnades och överordnades intressen? Den används 

tillsammans med en mellanchefsteori utvecklad av Gjerde och Alvesson (2019) för att förstå 

hur individuella upplevelser i mellanchefsrollen formas av rollinnehavarens lojalitet gentemot 

aktörer samt sociala strukturer i omgivningen.  

 

3.1 Rollteori 

För att förstå vilka förväntningar som upplevs i mellanchefsrollen inom ambulanssjukvården 

och få ett perspektiv på tänkbara orsaker utgår vi från rollteorin. Inom rollteorin betraktas 

mänskliga strukturer som öppna system av roller. Katz och Kahn  (1978) är väl citerade inom 

rollteoretrisk inriktning. De menar att organisationer innebär en process för individen att lära 

sig förväntningarna från andra, acceptera dem, uppfylla dem samt internalisera dem till 

förväntningar på sig själv, främst för att få fortsätta ha en roll inom organisationen. 

Internalisering menar de syftar till att införliva andras tankar, attityder och idéer till en del av 

sina egna. Organisationer är tydligt karaktäriserade av en systematisk natur där det som 

organiseras är hur människan beter sig gentemot material, maskiner och inte minst varandra. 

De menar dock att organisationens medlemmar inte ska betraktas som en gemensam massa 

utan att det går att identifiera varje individ inom den gemensamma sammansättningen 

medlemmar (Katz och Khan, 1978: s. 188).  

 

En organisation kan sägas bestå av en mängd roller, en för varje enskild individ. Varje individ 

inom organisationen kan direkt kopplas till en gruppering av andra, vanligtvis de med 

liknande roller inom organisationsstrukturen eller de som befinner sig på samma hierarkiska 

nivå. Systemkraven implementeras genom förväntningar som medlemmarna har på den 

enskilda personen; individen definieras alltså utifrån andras förväntningar (Katz och Khan, 

1978: s. 219). 

 

Svensson (1992) bygger vidare på Katz och Kahns teori och används för en förståelse av hur 

systemkraven påverkar enskilda individer. Han menar att rollteorin behandlar samspelet 

mellan människor där det är tolkningar samt förväntningar som får människor att reagera på 

saker på olika sätt. Det vill säga att olika roller har olika sociala påtryckningar på sig. Vidare 

redogörs det för att de sociala påtryckningarna grundar sig i normer samt institutioner där det 

är dessa som styr hur man i olika roller förväntas vara samt handla. När en individ befinner 
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sig i en roll så finns det olika förväntningar som den sociala strukturen vill att individen som 

innehar rollen ska uppfylla, dessa benämns som “rollförväntningar”. Dessa förväntningar 

handlar om att följa de ”osynliga regler” samt normer som finns (Katz och Khan, 1978: ss. 

200–201; Svensson, 1992: s. 82). Vissa rollers förväntningar kan dock ses som svårförenliga 

vilket kan resultera i olika konflikter inom rollen, vilket författarna benämner som rollkonflikt 

(Katz och Khan, 1978: s. 204; Svensson, 1992: s. 82). Katz och Khan (1978: ss. 204–205) 

redogör för två rollkonflikter där den första, interrollkonflikt, innebär att en individ innehar ett 

flertal roller som krockar med varandra. Den andra kallas intrarollkonflikt där rollkonflikten 

snarare beror på att de förväntningar som finns på rollen samt inom rollen är oförenliga. Det 

vill säga att olika aktörer inom det sociala systemet har olika förväntningar på en viss roll. 

  

Angelöw, Jonsson och Stier (2015: s. 50–51) används för att förstå rollkonflikter för specifikt 

mellanchefsrollen. De menar att en yrkesroll utgör ett tydligt exempel på en roll som utsätts 

för förväntningar från olika håll där budskapen kan vara motstridiga och drabba 

rollinnehavaren. Det eftersom motstridiga förväntningar kan leda till en rad konflikter som 

drabbar rollinnehavare välbefinnande negativt. De beskriver att motstridiga förväntningar lätt 

uppstår för mellanchefer eftersom rollinnehavaren intar en ställning mellan personal och 

ledning som förväntar sig olika saker på samma gång, samtidigt som rollinnehavaren har 

förväntningar på sig själv. Motstridiga förväntningar hos rollinnehavaren kan dessutom 

uppstå i förhållande till allmänheten, kunder samt klienter vilka blir särskilt tydliga när 

klagomål på verksamheten riktas till en specifik roll som inte bär hela ansvaret. 

Rollteorin har använts för att bilda frågor i intervjuguiden. Dessa behandlar specifikt hur 

mellanchefen upplever rollförväntningar, sina befogenheter och begränsningar i relation till 

dessa förväntningar. Materialet för frågeställningarna 1 och 2 kommer även att analyseras 

utifrån rollteorin, detta för att dessa frågor fokuserar på hur mellancheferna tänker och agerar 

i förhållande till upplevda rollförväntningar vilket vi menar att rollteorin bidrar med en 

kontextförståelse för. 

 

3.1.1 Könsrollsocialisation 

En roll som särskilt diskuteras inom rollteorin är könsrollen. Kön utgör en central del i 

samhället och påverkar individens beteende. Skillnader mellan kvinnliga och manliga 

attityder kan inte enbart motiveras biologiskt utan har snarare att göra med könsstereotypa 

fördomar i samhället, vilka påverkar hur vi resonerar och agerar (Angelöw, Jonsson och Stier, 
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2015: s. 124) Individen kan inta en mängd olika roller samtidigt men könsrollen utgör en 

fundamental grund för hur individen ser på samt agerar i sina övriga roller. Könsroller spelar 

in i hur människor ser på sig själva, hur de agerar och hur de ser på andra (Wharton, 2005: s. 

9) 

 

Individen socialiseras in i en könsroll och tilldelas därmed särskilda rollförväntningar 

beroende på om denne är kvinna eller man. Könsrollssocialisation syftar till att 

könsstereotyper får människor att bete sig på olika sätt kring personerna de möter och att barn 

således formas tidigt då de under uppväxten förses med information kring vad som anses vara 

passande beteenden och värderingar bland det kön de tillhör. Individer tenderar att värderas 

mer positivt när deras beteende i en situation överensstämmer med rollförväntningarna för det 

kön som de tillhör. Förväntningar på könsroller medför alltså en social press för kvinnor och 

män att bete sig överensstämmande med dessa roller för att accepteras (Angelöw, Jonsson och 

Stier, 2015: ss. 124–127). 

 

Individen anpassar sig till könsrollsförväntningar genom att internalisera dem och till en viss 

del göra dem till egna förväntningar på sig själv. Eftersom förväntningar och värderingar 

anpassas efter individens kön menar Angelöw, Jonsson och Stier (2015: s. 127) att kvinnor 

och män får skilda livsvillkor. Beteendemönster och rollförväntningar skapas historiskt, 

kulturellt och socialt. Det innebär att könsrollen utvecklas genom social interaktion och inte är 

statisk eftersom skapandet och omskapandet sker i individens samspel med olika aktörer, 

grupper samt samhälleliga förhållanden (Wharton, 2005). 

 

Kön kommer tolkas utgöra en huvudsaklig förklaring till individuella upplevelser som finns i 

mellanchefsrollen och därmed appliceras könsrollssocialisation på båda frågeställningarna. 

Det gör vi utifrån antagandet att det finns sociala ideal kopplat till kvinnlighet och manlighet 

vilka är grundläggande för individens personlighet vilket i sin tur påverkar vad som anses 

vara ett korrekt beteende även i andra roller. Detta antagande baseras på resonemanget att 

individens huvudsakliga roll, vilken genomsyrar allt annat, är könsrollen (Whartons, 2005: s. 

9). Empirin från båda frågeställningarna kommer alltså att analyseras utifrån 

könsrollssocialisation för att få djupare förståelse för eventuella sociala könsstrukturer som 

kan tänkas identifieras i mellanchefernas resonemang kring rollförväntningar samt 

prioritering av underordnades och överordnades intressen.  
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3.2 Mellanchefsteori 

För att förstå vilka prioriteringar av intressen som görs i mellanchefsrollen inom prehospital 

akutsjukvård och få ett perspektiv på tänkbara orsaker utgår vi från teorin om mellanchefer 

från organisationsprofessorerna Gjerde och Alvesson (2019). Teorin härstammar från en 

studie om mellanchefsrollen inom universitet och bidrar enligt professorerna med 

teoribildning kring upplevelser hos rollinnehavaren. Teorin illustrerar att relationen till 

underordnade och överordnade tar sig olika uttryck beroende av rollinnehavarens 

identifikation vilket resulterar i olika mängd befogenheter. 

 

Gjerde och Alvesson (2019) konstaterar att det finns tre subjektspositioner som mellanchefen 

kan anta; prestationsdrivna mellanchefen, impotenta mellanchefen eller paraplybeskyddande 

mellanchefen, dessa presenteras nedan. Vi kommer jämföra respondenters självförståelse i sin 

mellanchefroll och använder de tre subjektspositionerna med tillhörande karaktärsdrag och 

attityder som utgångspunkt när vi söker efter uppfattningar i mellanchefsrollen som kan 

hänföras till respektive subjektspositions förhållningssätt. Dessa tre sätt att identifiera sig på 

representerar skilda sätt för mellanchefen att se på sin grupptillhörighet, identitet och 

förståelse av sig själv. Genom att få klarhet i vilka av kategorierna som förekommer hos 

respondenterna menar vi att vi kommer kunna urskilja om det finns en likhet i hur kvinnliga 

mellanchefer respektive manliga mellanchefer ser på och prioriterar sin omgivnings intressen 

i rollen, vilket studiens andra frågeställning behandlar. Om det visar sig att prioritering av 

intressen skiljs åt kan det sammanhänga med hur de upplever sina befogenheter i rollen. Det 

kan då indikera att hantering av eventuella förväntningar från skilda riktningar belastar 

kvinnor och män på olika sätt i sitt arbete. 

 

Mellanchefens intagna subjektsposition påverkas av vilken grupp som mellanchefen 

identifierar sig med (med överordnade, underordnade eller ingendera), av hur mellanchefen 

upplever sin grad av handlingskraft i förhållande till institutionaliserade prestationskrav och 

press, samt av mellanchefens uppfattning av överordnade (som bra eller dåliga) och 

underordnade (som under-eller överpresterande och under eller överbelastade). Enbart en 

subjektsposition intas hos respektive mellanchef och har inverkan på hur individen tolkar sina 

handlingar, skapar självförståelse samt hur mellanchefen upplevs av andra i sitt ledarskap 

(Gjerde och Alvesson, 2019: s. 140–142) 
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Den prestationsdrivna mellanchefen identifierar sig med de överordnade och därmed som en 

övervakande chef, som är resultatorienterad och arbetar för att förbättra underordnades 

prestationer genom att sätta press på dem. Positionen illustreras med en megafon i 

nedanstående figur, då författarna menar att positionen inte enbart vidarebefordrar press 

uppifrån utan betonar den ytterligare. Den impotenta mellanchefen identifierar sig varken med 

under- eller överordnade utan upplever sig fastklämd mellan dem. I denna position dominerar 

upplevelsen av att sakna möjligheter att både skydda samt ha inflytande över andra grupper, 

eftersom mellanchefen utsätts för press från båda håll i organisationen. I teorin fastslås att den 

impotenta mellanchefsrollen ofta intas av mellanchefer med mindre erfarenhet (Gjerde och 

Alvesson, 2019: s. 140). 

Figur 1. 

De tre olika subjektspositionerna av Gjerde och Alvesson (2019) 

 

I teorin används begreppet paraplymetaforen som kopplas till den paraplyskyddande 

mellanchefen som identifierar sig med de underordnade och strävar efter att både påverka och 

skydda denna grupp i första hand. Paraplymetaforen pekar på att mellanchefen vinner 

förtroende från underordnade genom att sålla bort vad hen finner som irrelevant information 

och orimliga initiativ uppifrån. Således blir den primära betydelsen av paraplyet att 

mellanchefen skyddar genom att skapa arbetsro för de underordnade. Sekundära betydelsen 

av paraplyet blir således att positionen även fungerar som ett skydd för mellanchefen själv 
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och hjälper denne att framstå som mindre distanserad och elitistisk i sin roll (Gjerde och 

Alvesson, 2019, s. 140).  

Teorin har legat till grund för flera frågor i vår intervjuguide som handlar om mellanchefens 

självförståelse, identifikation och upplevelser av relation till underordnade och överordnade 

(se bilaga 1). Teorin har applicerats genom att vi formulerat frågor som kan ge oss svar på 

vilken kategori som mellanchefen stämmer bäst överens med. Vi har exempelvis sökt 

förståelse för vilken grupp som mellanchefen identifierar sig med. Dessutom har frågor ställts 

gällande mellanchefens upplevda grad av handlingskraft och sökt attityder till underordnade 

respektive överordnade. Det betyder att vi har operationaliserat respektive ledarskapskategori 

utifrån Gjerde och Alvessons (2019) beskrivning och formulerat ett antal indikatorer för dessa 

(se 4.2.3). Vidare kommer empirin för frågeställning två att analyseras utifrån samma teori. 

Detta för att kunna få en djupare förståelse för om, och i så fall hur, individens lojalitet och 

intressen samverkar med prioriteringar i yrkesrollen, vilket kan tänkas skiljas åt för olika 

individer. 

 

3.3 Sammanfattning och diskussion om teoretiskt ramverk  

De två teorierna som tillämpas, rollteorin med underkategorin könsrollssocialisation samt 

mellanchefsteorin, belyser olika aspekter av rollen som mellanchef. Det ska betonas att andra 

teorier hade kunnat väljas för att analysera rollen som mellanchef och dess upplevelser. 

Vidare har valet av teori påverkat hur vi analyserat empirin. Mellanchefsteorin indikerar att 

individen har ett eget val att bestämma vilka intressen som prioriteras vilket kan tänkas 

medföra att teorin ser på förväntningar som något individen kan själv välja att notera eller 

bortse från. Rollteorin säger dock att andras förväntningar gör att individen egentligen inte har 

det utan att dennes förväntningar påverkas av samhällsstrukturer och organisationsstrukturer. 

Det skulle kunna leda till ett potentiellt problem eftersom teorierna inte går i linje med 

varandra vad gäller förväntningar utan dementerar varandra. Således har vi valt att inte 

tillämpa båda dessa teorier i första frågeställningen som berör förväntningar. Vi menar 

däremot att teorierna tillsammans skapar förståelse för hur mellanchefer inom offentlig 

ambulanssjukvård vid universitetssjukhus upplever rollen. Rollteorin används för en 

förklaring bakom de kvinnliga och manliga mellanchefernas upplevda rollförväntningar, hur 

de har förhållit sig till dessa rollförväntningar på det sätt som framkommer och varför. 

Dessutom har teorin använts för att få en förståelse för de rollkonflikter som kan uppkomma i 
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mellanchefsrollen. Mellanchefsteorin beskriver i sin tur på vilket sätt mellancheferna 

prioriterar i dessa intressekonflikter samt rollkonflikter och vad det kan medföra för 

individens upplevelser. Viktigt att notera är dock att mellanchefsteorin inte genererar en 

heltäckande bild vad gäller förståelsen för mellanchefernas förhållningssätt till underordnade 

och överordnade eftersom vi menar att den är förenklande i antaganden kring identifikation. 

Exempelvis menar vi att mellanchefen inte nödvändigtvis har en enda uppfattning av sina 

överordnade som bra eller dåliga utan att det skiftar. Däremot kompletterar mellanchefsteorin 

rollteorin eftersom båda ger förklarande inslag till våra respondenters upplevelser och 

fördjupar förståelse för rollen som mellanchef.  

Mellanchefsteorin gör ingen skillnad på beteende och resonemang mellan kvinnliga och 

manliga mellanchefer vilket inte går i linje med könsrollssocialisationen. Det skulle kunna 

leda till att vi i analysen hamnar i situationer där dessa krockar och vi måste välja om en 

mellanchef identifierar sig med en viss grupp till följd av sin könstillhörighet eller till följd av 

vilken ledarskapsstil den antar. Eftersom vi förenar dessa teorier för att besvara 

forskningsfråga två innebär det att vi utifrån egen tolkning har bestämt hur de kan användas 

för att komplettera varandra. Ett potentiellt problem kan bli att vi inte låter de enskilda 

teorierna tala för sig själva vilket kan påverka analysen av resultatet. Däremot har vi förenat 

de två teorierna då vi menar att könsstrukturer kan användas för att förstå och få ett bredare 

perspektiv på varför mellanchefen identifierar sig med de aktörer som den gör och därigenom 

prioriterar intressen olika samt kan tänkas uppleva olika mängd befogenheter i sin roll. 

Teori och tidigare forskning har tillämpats i kombination i förhoppning att komplettera 

varandra och få djupare förståelse för mellanchefsrollen. Rollteorin menar exempelvis att 

rollförväntningar kan vara föränderliga då värderingar i samhället skiftar. Det kan tänkas 

medföra att teorin ger ytterligare perspektiv på tidigare forskning kring förväntningar från 

överordnade och underordnade som tillämpas i frågeställning ett. Tidigare forskning (se 2.4) 

klargör inte huruvida förväntningar från underordnade och överordnade är konstanta över tid 

eller inte. Vi menar dessutom att föränderligheten i förväntningar kan användas för att förstå 

varför mellanchefsrollen är komplex och flexibel, vilket framgår i tidigare forskning. I 

frågeställning två kan dessutom mellanchefsteorin belysa bakomliggande orsaker till de 

prioriteringar av intressen som förklaras i tidigare forskning. Om vi inte kombinerat 

mellanchefsteorin och tidigare forskning utan enbart tillämpat tidigare forskning om 

mellanchefernas prioriteringar i analysen hade vi inte fått en förståelse för mellanchefens 

identifikation som bakgrund till dess prioriteringar av intressen.  
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Vår tidigare forskning kan även användas för att komplettera teori. Angelöw, Jonsson och 

Stier (2015: s.50–51) menar exempelvis att egna prestationskrav kan orsaka rollkonflikt vilket 

leder till ett antagande om att mellanchefen har egna förväntningar på sig i rollen vilket inte 

tidigare forskning har redogjort för, frågan är således vilka dessa är samt om de stämmer 

överens mellan könen.  

 

4. Metod 

Studien består av en fallstudie som har utförts på ambulanssjukvården vid svenska 

universitetssjukhus och bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

avdelningschefer samt biträdande avdelningschefer. Avsnittet inleds med att behandla vår 

valda metodansats för att motivera tillvägagångssättet i studien och redogör sedan för 

urvalsgruppen mer ingående. Nedan beskrivs också hur insamlingen av materialet har gått till 

samt analysprocessen vilken består av en kvalitativ innehållsanalys. Vi argumenterar även för 

forskningsprocessens tillförlitlighet och autenticitet samt diskuterar de etiska överväganden 

som studien berörs av. 

 

4.1 Ansats 

Metodansatsen som har tillämpats i denna studie är kvalitativ innehållsanalys. Metodansatsen 

är enligt Hsieh och Shannon (2005: s. 1278) fokuserad på att identifiera både implicita samt 

explicita mönster av betydelser och meningar genom kodning av text, vilket i denna studie är 

transkriberingen av inspelat intervjumaterial. Transkriberingen har gjort materialet möjligt att 

analysera (Lindgren, 2014: ss. 33–35). Av intresse vid kvalitativ innehållsanalys är att 

identifiera faktauppgifter, formuleringar, budskap och beskrivningar (Bryman, 2020: s. 680). 

Ansatsen lägger vikt på både det som uttrycks samt det som inte uttrycks. Denna ansats har 

tillämpats i studien då respondenternas svar både innefattar information som ordagrant 

uttrycks samt sådant som är underförstått, exempelvis information som ger uttryck för 

könsnormativa attityder. Vidare är metodansatsen flexibel samt fokuserar på respondenternas 

egna uppfattningar vilket är tillämpbart i denna studie. Det då syftet med studien är att 

undersöka mellanchefernas upplevelser av eventuella förväntningar och prioriteringar. 

Således har det varit av stor vikt att metodansatsen har möjliggjort för att kunna studera detta 

(Bryman, 2020: s. 477). 
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Konventionell innehållsanalys har tillämpats i denna studie då riktningen anses mest 

användbar då målsättningen med denna studie har varit att få förståelse samt att kunna återge 

en beskrivning av fenomenet mellanchef. Det vill säga identifiera en övergripande struktur 

som beskriver mellanchefernas situation. Önskvärt har även varit att få uppfattning om 

mellanchefsskapet utifrån respondenternas egna och unika perspektiv. Detta möjliggörs av 

den konventionella innehållsanalysens studiedesign (Hsieh och Shannon, 2005: ss. 1279–

1281). Konventionell innehållsanalys utgår från en empiri-nära ansats vilket passar denna 

studie då förhoppningen har varit att fånga individuella perspektiv (Hsieh och Shannon, 2005: 

s. 1280). Dessutom har metoden möjliggjort för oss att ha öppna sinnen där vi inte färgas för 

mycket av teoretisk förförståelse, vilket är extra viktigt i studien eftersom vi har velat hålla 

oss öppna för nya perspektiv på mellanchefsrollen snarare än att enbart bekräfta alternativt 

dementera våra teorier. Målsättningen för studien har alltså varit att sammankoppla teoretiska 

perspektiv och empiri så att empirin inte enbart bekräftar teori utan även utvecklar samt 

berikar den. 

Det ska däremot betonas att våra egna idéer i någon utsträckning har varit nödvändiga för 

bedömningar av vad som är betydelsefullt att koda. Därmed kan våra individuella tolkningar 

ha påverkat val och beslut som har fattats under forskningsprocessen i stor utsträckning vilket 

förutsätter en självmedvetenhet för att utesluta att förutfattade meningar och värderingar har 

haft okontrollerad inverkan på våra tolkningar. Under bearbetningen av materialet har dock 

vår målsättning varit att hämta inspiration från vårt teoretiska ramverk och den tidigare 

forskningen inom fältet för att få klarhet i vilken information som vi finner relevant och inte. 

 

4.2 Material 

I kommande avsnitt presenteras den grupp individer som är av intresse i studien. Vi redogör 

även för hur vi har resonerat för att identifiera denna grupp i form av våra urvalskriterier och 

urvalsmetod. Materialet består av transkriberad text från intervjuer med tio stycken 

mellanchefer och biträdande mellanchefer och nedan framkommer även tillvägagångssättet 

för att få fram detta. För att få förståelse för hur den insamlade empirin samspelar med teori i 

analysen redogör vi även för operationalisering. 
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4.2.1 Urval 

Urvalet för studien har gjorts utifrån populationen mellanchefer inom offentlig prehospital 

akutsjukvård vid universitetssjukhus. Ett kriteriestyrt urval har tillämpats i studien då målet är 

att studera mellanchefsrollen och det därmed har varit en viktig förutsättning att samtliga 

individer svarar till kriteriet att arbeta som mellanchef. Urvalsmetoden är ett exempel på 

målstyrt urval vilket innebär att vi strategiskt har identifierat deltagare som anses vara av 

relevans för att besvara våra frågeställningar (Bryman, 2020: ss. 496–497). Ytterligare 

urvalskriterier är att individerna arbetar inom offentlig sektor och mer specifikt tillhör 

ambulanspersonal vid något av Sveriges universitetssjukhus. Avgränsningar har gjorts till just 

offentliga universitetssjukhus då det kan ses som en fördel att utföra studien vid sjukhus som 

organiseras liknande. Vi menar att det då är mer sannolikt att mellancheferna verkar under 

liknande förhållanden och således har samma förutsättningar att uppleva liknande 

förväntningar i sin yrkesroll. Det gör i sin tur att eventuella skillnader i upplevelser lättare kan 

hänföras till skillnader i respondenternas kön eftersom andra faktorer som kan tänkas ha 

inverkan, såsom organiseringsform och infrastruktur, minimeras.  En av respondenterna 

arbetar inte vid ett svenskt universitetssjukhus utan istället på ett offentligt närsjukhus. Vi 

menar dock att respondenten fortfarande är relevant för studien då den i över 10år har arbetat 

som mellanchef på ett av de valda universitetssjukhusen.  

Ytterligare kriterium är att intervjua både kvinnor och män. Det för att vi vill studera båda 

könen samt för att kunna studera eventuella skillnader samt likheter mellan könen. Denna 

studie har enbart studerat kvinnliga samt manliga mellanchefer eftersom respondenterna har 

angivit att de antingen identifierar sig som kvinnor eller män, vi anser det dock viktigt att 

poängtera att vi inte aktivt har valt att utesluta individer som identifierar sig som icke-binära i 

urvalet. Det finns dock en medvetenhet om att skillnader i upplevelser kan bero på fler 

faktorer än enbart kön men detta är vårt tillvägagångssätt för att i så stor utsträckning som 

möjligt utesluta att andra faktorer påverkar resultatet. Tillträdet till forskningsfältet garanteras 

genom att vi har identifierat flera kontaktpersoner som varit behjälpliga inom 

ambulanssjukvården vid universitetssjukhusen. Valet av specifika universitetssjukhus har 

därmed påverkats av var vi har funnit kontaktpersoner.  

Vid befattningen som har undersökts arbetar individer med yrkestiteln avdelningschef eller 

biträdande avdelningschef där biträdande har mindre strategiskt ansvar i form av exempelvis 

budgetansvar. Båda rollerna anses relevanta för studien då de arbetar under de förhållanden 
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som mellanchefen i vår teoretiska definition gör, samtliga innehar exempelvis personalansvar 

och behöver samtidigt förhålla sig till ledningen. Därmed har vi valt att inte göra åtskillnad på 

avdelningschefer och biträdande avdelningschefer.  

Det är tänkbart att vårt urval kan snedvrida resultatet med tanke på att vi i brist på tid enbart 

har kunnat utgå från ett fåtal universitetssjukhus i Sveriges största städer där mellancheferna 

möjligtvis resonerar liknande till följd av liknande omfattning på sitt personalansvar och 

liknande arbetsmiljö. Däremot menar vi att vi har försökt minimera dessa påverkansfaktorer 

så mycket som möjligt då respondenterna som arbetar vid de större universitetssjukhusen 

tänkbart sätter normen för organisering av universitetssjukvård i hela landet.  

Valet att tillfråga både avdelningschefer och biträdande avdelningschefer kan också tänkas 

påverka om individerna upplever skilda förväntningar och prioriteringar i rollen. Det eftersom 

de har någorlunda skilda ansvarsområden och att befattningsbeskrivningen tänkbart spelar in 

för vad de bör och inte bör göra. Då vi har valt att lägga vikt vid “tysta” förväntningar och 

sociala påtryckningar utöver formella ansvarsuppgifter är vår förhoppning att skilda 

ansvarsområden inom mellanchefsrollen inte kommer påverka hur individen resonerar kring 

sina upplevelser. Vi tror därmed att det urval vi har kan ge oss en bra grund till att förstå 

fenomenet och ger oss en indikation på hur mellanchefer resonerar inom den svenska 

offentliga ambulanssjukvården vid universitetssjukhus.  

4.2.2 Datainsamling 

Med utgångspunkt i vår målsättning att få djupgående förståelse för beteenden och 

upplevelser har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med tio respondenter för 

insamling av material. Denna typ av intervju är lämplig när målet är att fånga upp vad 

mellancheferna själva lägger tonvikten vid för att förstå hur yrkesrollen uppfattas och 

intervjuformen handlar om att ställa frågor utifrån vissa förutbestämda samtalsämnen 

(Bryman, 2020: s. 596).  

Under intervjuerna följdes en intervjuguide (se bilaga 1). Varje intervju har anpassats efter 

respektive respondent, exempelvis genom utrymme för följdfrågor och olika ordningsföljd på 

frågorna (Bryman, 2020: s. 563). Intervjuformen anses effektiv då vi velat behandla ämnet på 

djupet samt få ut mycket information på kort tid. Intervjuformen möjliggör nämligen 

utvinning av information om en person som inte hade kunnat utvinnas om frågor inte ställts 

direkt (Bryman, 2020: s. 596). Längden på intervjuerna avgränsades till 45 minuter.  
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Samtliga respondenter kontaktades via mejl med information om studiens syfte (se bilaga 2) 

där de fick samtycka till sin medverkan, garanterades anonymitet och informerades om att 

intervjusvaren hanteras konfidentiellt. Datum planerades in ett par dagar innan 

genomförandet, totalt sträckte sig intervjuerna över en tidsperiod på sex veckor där varje 

enskild respondent fick bestämma en tid som passade bäst.  

Respondenterna fick själva välja om de ville utföra intervjuerna fysiskt eller digitalt via 

tjänster som Zoom, Meets, Skype eller Teams. Att träffa respondenterna fysiskt var att föredra 

eftersom deltagande i deras arbetsmiljö kan underlätta förståelsen för fenomenet de återger 

(Bryman, 2020: s. 566). Möjlighet till digitala möten gavs dock med hänsyn till att det är ett 

effektivt, flexibelt samt bekvämt tillvägagångssätt då både respondenten samt intervjuaren 

slipper ta sig till samma ställe (Bryman, 2020: s. 593). Ytterligare styrka är att man precis 

som vid fysisk intervju kan se varandra och således kan identifiera minspel samt kroppsspråk. 

Dessutom möjliggör digitala möten att respondenterna själva kunde välja var de vill befinna 

sig när intervjun genomförs utan att behöva anpassa sig till intervjuerna. Således kunde 

respondenterna välja en miljö som de kände sig bekväma i (Bryman, 2020: s. 583). Eventuella 

begränsningar med att hålla digitala intervjuer är dock de teknologiska problem som kan 

uppkomma eller dålig mottagning som kan påverka intervjun (Bryman, 2020: s. 593). Ingen 

sådan begränsning har uppstått under de intervjuer som genomfördes digitalt. 

4.2.3 Operationalisering 

I en kvalitativ studie som denna kan intervjuguiden utgöra en förtydligande funktion där det 

blir tydligare vilket bakomliggande syfte som finns med att behandla det specifika ämnet 

(Lynham, 2002: ss. 225–227). För studien innebär det att intervjuguiden har fördelats in i 

separata teman. Ett tema behandlar frågor som kan säga något om respondenterna i 

förhållande till Gjerde och Alvessons (2019) mellanchefsteori. Ett annat tema behandlar 

frågor som kan säga något om respondenterna i förhållande till rollteorin med fokus på 

rollkonflikter (se 3.1).  

Förutom den tematiska indelningen av intervjuguiden så innebär översättningen av det 

teoretiska ramverket att vi har översatt delar ur respektive teori till observerbara komponenter 

som går att utvinna ur de formulerade frågorna. Dessa observerbara komponenter kallas för 

indikatorer (Bryman, 2020: s. 202). Ett exempel på hur vi har översatt teorin kan ges av fråga 

16 i intervjuguiden: vad motiverar dig i ditt arbete? som hamnar under tematiska indelningen 

för Gjerde och Alvessons (2019) mellanchefsteori. Mellanchefsteorin konstaterar att olika 
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ledarstilar har olika drivkrafter och således menar vi att det som motiverar respondenten är en 

indikator för dennes drivkraft och därigenom vilken ledarstil som mellanchefen har. Vid 

framtagningen av indikatorer tog vi stöd i litteraturen och kom fram till att en indikator på den 

prestationsdrivna ledarstilen kan sägas vara att respondenten har en drivkraft kopplat till 

strategiska frågor i verksamheten. En indikator på paraplybeskyddande ledarstil antas vara att 

respondenten har en drivkraft kopplat till personalens utveckling och en indikator på den 

impotenta ledarstilen är att respondenten inte uttalar sig om någon drivkraft. 

Utifrån mellanchefsteorin har vi alltså låtit respektive ledarskapsstil definieras genom att 

bryta ned ledarskapsstilarna i mätbara beståndsdelar, vilket möjliggör att teorin testas i dess 

verkliga sammanhang och därigenom antingen kan bekräftas eller dementeras. Indikatorer är 

ett effektivt sätt att strukturera upp komplexa fenomen till objektiva kriterier och göra dem 

enklare att analysera (Lynham, 2002: ss. 225–227). Det är dock viktigt att belysa att 

intervjuguiden inte kan garantera att intervjuerna täcker allt det som vi vill mäta i det 

teoretiska ramverket eftersom ett uttryck som exempelvis motivation kan ha olika betydelser 

för olika individer. 

4.3 Dataanalys 

I en konventionell innehållsanalys överblickas allt material först för att därefter skapa koder 

som är nära materialet, koderna består exempelvis av nyckelidéer och begrepp. För studien 

har ett kodningsschema utformats under kodningsprocessen och inga koder har formulerats på 

förhand. Processen innefattade först en reduktion av data genom kodning där datamaterialet 

ordnades grovt. Därefter gjordes en presentation genom en tematisering där datamaterialet 

ordnades noggrannare och slutligen summerades samt verifierades slutsatser (Lindgren, 2014: 

ss. 33–35). Analysen och slutsatsen kommer sedermera bestå av det bearbetade materialet.  

Vår kodningsprocess har följt de tre nivåer som redogörs för av Miles och Huberman 

(Lindgren, 2014: ss. 33–35). Inledningsvis började vi med reduktion av data där vi noggrant 

gick igenom hela transkriberingarna vilket gjordes genom en översiktlig genomläsning. Vi 

identifierade här de svar som var intressanta för oss och tilldelade den texten provisoriska 

koder medan vi uteslöt övrig text. Vad som var intressant för oss att koda bestämdes utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Vi har enbart kodat nyckelbegrepp och koncept som säger 

oss något om upplevda rollförväntningar och prioriteringar av intressen för kvinnliga 

respektive manliga mellanchefer i den offentliga sektorns ambulanssjukvård. 
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Koder som skapades var bland annat “Rollförväntningar ovanifrån” där samtliga upplevda 

rollförväntningar som kommer från sjukhusledning, ledningsgrupp och närmaste överordnad 

till mellanchefen sammanställdes. Ytterligare kod som skapades var ”Rollförväntningar 

nedifrån” där samtliga rollförväntningar som kommer från mellanchefens personalgrupp 

sammanfattades. Inslag i data som upplevdes uttrycka samma sak har tilldelats samma kod. 

Koderna omformulerades över tid genom ett iterativt förfinande som betyder att vi jämförde 

texten löpande med text som redan kodats för att se om vi kunde använda en redan 

existerande kod eller inte. Vissa iakttagelser har även tilldelats flera koder då de upplevdes 

innehålla varierad information. Vi var även noga med att hålla oss öppna för innehåll som kan 

användas för att sätta mellanchefers upplevelser i en vidare kontext. Alltså skapades både 

koder som hade direkt koppling till våra frågeställningar om rollförväntningar och prioritering 

av intressen samt andra koder som tolkades ha koppling till studiens teoretiska ramverk. 

Tematiseringen innebar att vi identifierade relationer mellan koderna och framhävde de 

förbindelser och mönster i respondenternas svar som är betydelsefulla för våra 

frågeställningar. För första frågeställningen, som ska utreda upplevda rollförväntningar, 

formulerades exempelvis tema motivation, relationsskapande samt styrningsprocess. 

Sista steget i innehållsanalysen utgörs av en summering där vi ämnar rapportera om våra fynd 

på ett så sammanhängande sätt som möjligt. Summeringen möjliggör uttalanden kring mer 

övergripande strukturer i upplevelser (Lindgren, 2014: s. 41). Utifrån våra teman kunde vi 

söka mönster av förväntade egenskaper och ageranden samt prioriteringar av intressen bland 

flera av respondenterna för att rapportera om hur dessa kan samspela med våra respondenters 

kön. Utmärkande citat valdes ut ur transkriberingarna för att både illustrera samt ge tyngd åt 

resultat och analyskapitlets kopplingar och tolkningar. 

 

4.4 Tillförlitlighet och autencitet 

För att säkerställa studiens kvalitet har vi strävat efter tillförlitlighet och autencitet. 

Tillförlitlighet innefattar kriterier som bland annat trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka samt konfirmera. Autencitet syftar till att presentera respondenternas 

uppfattningar samt att generera en djupare förståelse för individens sociala situation samt 

miljö. Tillförlitlighet kan ses som motsvarighet till reliabilitet och autenciteten kan motsvara 

validitet (Bryman, 2020: ss. 465–470). 
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För att säkerställa trovärdigheten och att respondenternas upplevelser presenterats så korrekt 

och rättvist som möjligt har vi använt respondentvalidering. Det innebär att respondenterna 

givits möjlighet att korrigera eventuella missförstånd (Bryman, 2020: s. 467). Flera metoder 

hade kunnat tillämpas, så kallad triangulering, för att garantera högre trovärdighet eftersom vi 

då hade kunnat inkludera fler aspekter och styrka att verkligheten uppfattats rätt (Bryman, 

2020: s. 467). Applicering av fler metoder var dock inte genomförbart under tiden vi hade till 

vårt förfogande för uppsatsskrivandet. Däremot kan vår applicering av flera teorier på samma 

fenomen bidra till att vi belyser mellanchefsrollen allsidigt ändå (Sohlberg och Sohlberg, 

2013: s. 257).   

 

Överförbarheten syftar till målet att möjliggöra för andra forskare att utföra liknande studier 

och således kunna bedöma resultatet även i annan miljö (Bryman, 2020: s. 468). Kriteriet 

eftersträvades i och med tillämpningen av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. I 

denna studie kommer en redogörelse för hela forskningsprocessen göras för att svara till 

kriteriet om pålitlighet. Det är nämligen av vikt när det kommer till tillgängligheten för 

granskning av studien för att kunna bedöma den metodologiska kvaliteten (Bryman, 2020: ss. 

468–469). Studien har genomgående varit transparent för att den ska ses som pålitlig. 

Granskning av materialet har nämligen varit välkommet samt skett löpande både i delar samt i 

sin helhet från både respondenter, studentkamrater, handledare samt utomstående. Det finns 

även en medvetenhet hos oss att ingen människa är fri från uppfattningar eller föreställningar 

om verkligheten och att våra personliga erfarenheter samt referensramar således kan påverka 

det slutgiltiga resultatet. Att ha denna medvetenhet kan styrka och konfirmera en 

forskningsstudie (Bryman, 2020: s. 469). Således har vi genomgående reflekterat över våra 

egna ståndpunkter i förhoppning att inga subjektiva bedömningar gjorts eller fått utrymme i 

denna studie. 

 

För att studien ska ses som autentisk så har fokus legat på respondenternas egna upplevelser. I 

studien har olika perspektiv tagits hänsyn till och vi har i analysen strävat efter 

mångfacettering. Samtliga respondenters upplevelser samt perspektiv har även fått utrymme i 

studien då deras information har ansetts varit relevant.  
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4.5 Etiska överväganden 

Det är av vikt i all forskning att vara lyhörd gentemot etiska aspekter. För att minska risken 

för att vårt tillvägagångssätt har stridit mot de etiska riktlinjer som tillämpas i forskning har vi 

därmed genomgående reflekterat över Vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska krav. De 

är samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet samt informationskravet 

(Bryman, 2020: s. 170).  

För att uppfylla informerat samtyckeskrav informerades respondenterna innan intervjuerna 

om att deltagandet var frivilligt samt att intervjuerna när som helst fick avbrytas. 

Respondenterna fick även samtycka till att inspelning av ljud gjordes för att underlätta för 

framtida hantering av data (Bryman, 2020: s. 577). För att uppmärksamma nyttjandekravet 

redogjordes det för att materialet enbart kommer behandlas av de berörda författarna och 

handledare samt att det enbart kommer användas till denna studie och inte i annat syfte. 

Respondenterna informerades även om att samtliga namn kommer anonymiseras vilket 

gjordes i syfte att uppfylla konfidentialitetskravet. Slutligen redogjorde vi även för 

informationskravet då vi kortfattat presenterade vårt syfte och hur materialet kommer 

tillämpas. Intervjuerna har genomförts med stor försiktighet och lyhördhet för 

respondenternas integritet. Trots att denna studie inte har till syfte att beröra känsliga ämnen 

så finns det en sensitivitet samt en medvetenhet kring att alla individer kan tolka och uppleva 

frågor olika (Bryman, 2020: s. 170). 

 

5. Resultat och analys 

Som tidigare nämnt kan förväntningarna inom mellanchefsrollen uppfattas högre i offentliga 

sjukvården samtidigt som befogenheterna för rollinnehavaren kan upplevas begränsande 

(Hagström,1990; Ellström, Ekholm och Ellström, 2003; Larsson, 2008). Mellanchefsrollen 

definieras huvudsakligen av omgivningen och upplevelser i rollen varierar till följd av 

innehavarens upplevda motstånd och kontroll från aktörer. Innehavaren berörs nämligen av 

olika normer och sociala påtryckningar som förtydligar vad och hur arbetet ska skötas 

(Hjalmarson, Norman och Trydegård, 2004; Jackson och Humbles, 1994; Boatwright och 

Forrest, 2000; Carlström, 2012; Richard, 1997). Utifrån rollteorins perspektiv beskrivs 

påtryckningarna med begreppet rollförväntningar, de ses härstamma från organisationens 

systemkrav men konflikter kan uppstå om rollförväntningar upplevs strida mot varandra (Katz 
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och Khan, 1978; Svensson, 1992). Tidigare studier har redogjort för att kvinnliga och manliga 

mellanchefer kan utsättas för skilda förväntningar (Thylefors, 2007; Wennberg och Punsvik, 

1997). Med utgångspunkt i teorin om könsrollssocialisation kan skilda upplevda 

förväntningar och förhållningssätt till omgivningen tolkas vara resultat av stereotypa 

förväntningar på kvinnor respektive män i samhället. De utgör grund för hur individen 

upplever samt agerar i övriga roller (Angelöw, Jonsson och Stier, 2015; Wharton, 2005). Att 

mellanchefen agerar på skilda sätt i sin roll kan även förstås utifrån mellanchefsteorin som 

förklarar att handling styrs av identifikation och prioriteringar av intressen. Teorin har vi valt 

att förena med tidigare studier kring mellanchefers prioriteringar av underordnades och 

överordnades intressen som visat att chefer prioriterar olika grupper baserat på dennes 

individuella intressen samt vad som bedöms vara viktigast i olika situationer (Gjerde och 

Alvesson, 2020; Hjalmarson m.fl., 2004; Carlström, 2012). 

Nedan presenteras och analyseras studiens resultat. Inledningsvis presenteras respondenterna 

för att underlätta förståelsen under resterande kapitel. Därefter redovisas förväntningar som 

mellancheferna upplever ställs på dem från olika aktörer samt hur de upplever sig påverkas av 

dessa. Denna resultatdel analyseras utifrån tidigare forskning om kvinnor och män i offentlig 

sektor, mellanchefsrollen samt förväntningar på mellanchefen (se 2.2, 2.3, 2.4). Teorier som 

appliceras på denna resultatdel är rollteorin med tillhörande begreppen motstridiga 

förväntningar och rollkonflikt samt teorin om könsrollssocialisation som utgångspunkt för att 

tolka respondenternas upplevelser utifrån deras kön och därigenom besvara studiens första 

forskningsfråga; upplever kvinnliga och manliga mellanchefer vid den offentliga 

ambulanssjukvården liknande rollförväntningar samt hur förhåller sig de kvinnliga respektive 

manliga mellancheferna till de upplevda rollförväntningarna? Avslutningsvis presenteras 

mellanchefernas upplevelser av prioriteringar av respektive aktörers intressen inom rollen. 

Denna resultatdel analyseras utifrån tidigare forskning om kvinnor och män i offentlig sektor, 

mellanchefsrollen samt mellanchefers prioriteringar av underordnades och överordnades 

intressen (se 2.2, 2.3, 2.5). Teorier som appliceras på denna resultatdel är mellanchefsteorin 

samt teorin om könsrollssocialisation för att tolka respondenternas upplevelser utifrån deras 

kön och därigenom besvara studiens andra forskningsfråga; finns det skillnader mellan hur 

kvinnliga och manliga mellanchefer inom offentlig ambulanssjukvård prioriterar 

underordnades och överordnades intressen?  
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5.1 Presentation av respondenter 

Som tidigare nämnt har empirin insamlats genom tio intervjuer. Med hänsyn till 

anonymitetskravet används inte respondenternas riktiga namn i redogörelsen av resultat och 

analys. Det är relevant att göra åtskillnad på kvinnliga och manliga mellanchefer för att 

tydligt kunna jämföra deras upplevelser och besvara våra frågeställningar, därav kommer 

respondenterna att benämnas efter kvinnliga och manliga fiktiva namn. Samtliga respondenter 

arbetar på mellanchefsnivå inom ambulanssjukvården, de innehar antingen titeln 

avdelningschef eller biträdande avdelningschef där den största skillnaden är att biträdande 

avdelningschefer saknar budgetansvar. Samtliga respondenter är utbildade sjuksköterskor och 

har tidigare arbetat som sjuksköterskor innan de antog rollen som mellanchef. Vid de 

universitetssjukhus som har valts arbetar ett spann på omkring 9 000 – 17 000 medarbetare. 

Då det är offentlig ambulanssjukvård som är av intresse och inte organisationerna i sig 

kommer vi inte att redogöra för respondenternas arbetsgivare. 

 
Ovanstående aspekter anses vara relevanta för att kunna analysera empirin. Antalet år som 

respondenterna har arbetat som mellanchefer sträcker sig mellan 2år till 15år. Storleken på 

personalansvaret för respondenterna sträcker sig mellan 25 personer till cirka 100 personer. 

5.2 Upplevda rollförväntningar på mellanchefsrollen 

Som tidigare har diskuterats kan förväntningar som upplevs inom mellanchefsrollen 

härstamma från förväntningar som ställs av samhället, organisationen, 

organisationsledningen, personal och individens egna prestationskrav. För att få uppfattning 

om de kvinnliga och manliga mellancheferna upplever liknande rollförväntningar i sin 

mellanchefsroll är det relevant att få en överblick över vilka förväntningarna varje enskild 



30 
 

mellanchef lägger vikt vid samt varför förväntningarna ser ut som de gör. Således kommer 

följande avsnitt användas för att besvara studiens första frågeställning.  

5.2.1 Förväntningar från underordnade 

Samtliga respondenter gav uttryck för att de upplevde att deras underordnade hade 

rollförväntningar på dem. I kommande del presenteras rollförväntningar som mellancheferna 

upplever att deras underordnade har på dem. Rollförväntningarna från underordnade återges i 

tre teman; närvarande, kommunikativ och strukturerad. 

Samtliga respondenter upplever att en av de viktigaste egenskaperna som förväntas från 

underordnade är närvaro. För att visa närvaro menar Marcus och Siv att det viktigaste är att de 

tar sig tid att lyssna på sina underordnade. Monica och Anders instämmer men menar i tillägg 

att det är av stor vikt att som mellanchef även visa sig fysiskt närvarande för att möjliggöra 

detta. Erik upplever en svårighet i denna förväntan underifrån då han menar att det är 

utmanande att visa sig närvarande för den stora personalgrupp som han ansvarar över. Annica 

instämmer med honom och beskriver att det skapar en känsla av otillräcklighet att inte kunna 

vara så närvarande för personal som hon önskar eftersom hon ska hinna med andra 

arbetsuppgifter. Annica säger: 

Det är en sådan sak man får dåligt samvete för […]  

Att vara kommunikativ ser alla mellanchefer som en förväntan som ställs på rollen underifrån. 

Med kommunikationsförmåga menar Siv och Monica att det handlar om att kunna ge svar på 

personalens frågor och lyfta dessa frågor vidare. Erik exemplifierar att de gånger som han har 

känt sig missförstådd och klämd mellan olika förväntningar har lösningen varit att 

kommunicera med de underordnade, han ser således inte något problem i att överordnades 

beslut kan tas emot negativt från de underordnade.  

Utifrån ovanstående resultat har likheter identifierats mellan kvinnliga och manliga 

mellanchefers upplevelser av rollförväntningar från underordnade. Det kunde nämligen 

identifieras likheter i form av både kvinnliga och manliga respondenter upplevde att 

underordnade hade förväntningar om att de skulle vara närvarande samt kommunikativa.  
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5.2.2 Förväntningar från överordnade 

I samtliga intervjuer framgick att respondenterna upplevde att deras överordnade hade 

rollförväntningar på dem. Rollförväntningarna som kommer ovanifrån återges i tre olika 

teman; styrningsprocess, kommunikation och kompetens.  

Samtliga respondenter upplever att något av det viktigaste som önskas av mellanchefen hos 

överordnade är att de är insatta i den politiska styrning som den offentliga sektorn bygger på. 

En förväntan som samtliga respondenter upplever från överordnade är exempelvis att de ska 

vara trogna de beslut som fattas på politisk- samt verksamhetsledningsnivå. Majoriteten 

uttrycker exempelvis att det förväntas av dem att de ska kunna kommunicera beslut som har 

fattats av sjukhusledningen på ett övertygande sätt gentemot sina underordnade för att 

undvika negativt mottagande. Karin, Monica och Johan beskriver att nedskärningar är ett 

beslut där det antingen måste skäras ned på personal, bilar eller lönetillägg. Mellancheferna 

upplever sällan att de kan ifrågasätta dessa verksamhetsövergripande beslut. Karin 

exemplifierar: 

Vi jobbar inom regionen och då ska det vara på ett visst sätt. Lönefrågan är ett 

exempel där man får en liten snutt som man bara ska acceptera att man ska fördela 

till samtliga. 

 

Vidare upplever många respondenter att besluten går emot egna intressen. De menar nämligen 

att det kan upplevas orättvist i fall där de ska förmedla information om beslut till de 

underordnade där de själva inte står bakom beslutet och mottagandet bland personalen är 

negativt. Orsaken till frustration kan härledas till att det finns begränsningar i rollens 

befogenheter men samtidigt en upplevd förväntan bland personal att besluten ska gynna dem. 

Marcus, Johan och Siv redogör för att det ibland blir frustrerande att ha förväntningar på sig 

från överordnade att vara den politiska styrningen trogen eftersom de anser sig stå personalen 

närmast och vill deras bästa. Det menar nämligen att alla beslut inte leder till det.  

Samtliga respondenter upplever även att det finns förväntan på dem från överordnade att de 

ska besitta en viss typ av kompetens. Däremot är det enbart kvinnliga mellanchefer, Karin, 

Siv samt Monica, som har angivit att de upplever att det finns rollförväntningar från deras 

överordnade att de ska inta en roll där de kan vara lite “allt- i- allo”. Karin redogör nämligen 

för följande:  
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[...] Man ska kunna ge ut läkemedel, meka med bilar, betala fakturor, introducera 

personal[...] 

 

Karin förtydligar alltså att mellancheferna har spridda arbetsuppgifter där de förväntas ha 

kompetens inom många olika områden. Siv tar i tillägg upp att det finns förväntningar på 

henne att kunna hantera låsöppning eller kaffeautomaten om den går sönder vilket hon 

stundvis kan uppfatta som hindrande från vad hon planerat under dagen men som likväl är 

något som ingår i hennes arbetsuppgifter. Flera manliga mellanchefer instämmer i att de 

tvingas “släcka många bränder” under ett arbetspass. Ingen av de manliga respondenterna har 

dock redogjort för någon liknande rollförväntning ovanifrån att de ska kunna hantera 

“småfix” utan menar snarare att dessa delegeras ut bland personalen.  

 

Sammanfattningsvis har likheter mellan de kvinnliga och manliga mellanchefernas 

upplevelser av förväntningar från överordnade kunnat identifieras i ovanstående del. Likheter 

mellan könen identifierades i upplevelser av kunskap kring den offentliga sektorns 

styrningsprocess och förväntningar på kompetens. Däremot identifierades skillnader mellan 

kvinnor och mäns upplevelser i temat kompetens där enbart kvinnliga mellanchefer ger 

uttryck för att de förväntas kunna lite om allt på ambulansstationen.  

 

5.2.3 Förväntningar på sig själv 

Samtliga respondenter upplever att de ställer rollförväntningar på sig själva. Dessa 

förvätningar har delats in i tre olika teman; tillgänglighet, motivation samt relationsskapande. 

 

Majoriteten av respondenterna uppger att de har förväntningar på sig själva i rollen att finnas 

tillgängliga för de underordnade genom att vara närvarande och lyhörda i sin personalgrupp. 

Att vara tillgänglig på lika premisser gentemot personalen beskriver både Marcus och Siv är 

svårt till följd av att de har olika nära relation med olika individer bland underställd personal. 

Marcus har nämligen arbetat på samma avdelning tidigare men då som 

ambulanssjuksköterska och menar att upprätthållandet samt utveckling av relation med nya 

underordnade är något han måste jobba med mer i sin nuvarande position. Det då han menar 

att han kan vara mindre synlig för dem som nyligen har blivit anställda då han är mindre 

synlig i sin roll som mellanchef än vad han var som ambulanssjuksköterska. Således har han 

en etablerad relation med några i personalstyrkan sedan tidigare då han arbetat med dem i 
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ambulansen vilket han inte gjort med de nyanställda. Siv beskriver att det även kan vara svårt 

att förhålla sig till sin underordnade personal som hon har en etablerad relation med sedan 

länge eftersom hon upplever att det kan vara en utmaning att ge kritik till personer som hon 

har en vänskaplig relation med. Det kan således utläsas likheter mellan kvinnliga och manliga 

mellanchefernas upplevelser av förväntningar på sig själva när det kommer till tillgänglighet. 

 

Johan, Göran, Karin, Siv och Madeleine uttrycker att det är en förutsättning att mellanchefen 

kan motivera sig själv. Det går att utläsa att Göran motiverar sig själv genom det 

förhållningssätt som han intar till press som finns i rollen till följd av motstridiga 

förväntningar. Han argumenterar nämligen för att det måste finnas olika förväntningar på 

mellancheferna för att undvika att de blir alltför avslappnade och således inte lägger ned det 

engagemang som rollen förutsätter.  

 

Annica, Monica och Madeleine upplever att en rollförväntning de har på sig själva är att vara 

relationsskapande med ändamålet att bli omtyckta bland sina underordnade. Förväntningen 

menar Annica kan skapa utmaningar när hon behöver säga ifrån eller visa auktoritet gentemot 

sin personal. Hon menar att det har tagit tid för henne att bli bekväm med det i rollen. Monica 

redogör även för att hon har förväntningar på sig själv att vara relationsskapande och menar 

att hon alltid vill höra av sig till underordnade om de exempelvis är sjuka. Det kan således 

förstås som att Monica är känslomässigt engagerad i hennes underordnade och mån om att de 

ska känna sig sedda. Monica redogör nämligen för följande: 

 

Man ska ju […] komma ihåg att höra av sig och vara stödjande när folk är sjuka 

eller fyller år.  

 

 Vi har inte kunnat identifiera någon liknande förväntan bland de manliga respondenterna.  

 

En likhet har identifierats i hur Madeleine och Anders resonerar kring att vara 

relationsskapande mot de underordnade. De menar att relationsskapande handlar om att “hålla 

anställda om ryggen” i situationer där de får kritik från samhällsmedborgare. Madeleine 

menar nämligen att det är viktigt för henne att hon får dessa aktörer att förstå hur hennes 

underställda personal agerar samt varför de har agerat som de har gjort. Anders menar att det 

även handlar om att enskilda medborgare anser sig ha rätt att ha förväntningar på anställda 
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som arbetar i publika områden och att underordnade således behöver få uppbackning av sin 

chef i sammanhang där de blir ifrågasatta utifrån.  

 

Utifrån ovanstående resultat kan liknande upplevelser urskiljas mellan kvinnliga och manliga 

respondenter gällande egna rollförväntningar de ställer på sig själva. Både kvinnor och män 

lyfter att de har en rollförväntan på sig själva att kunna vara relationsskapande mot personal 

när de utsätts för granskning från samhällsmedborgare, däremot ställer enbart kvinnliga 

medarbetare en rollförväntning på sig att vara personligt bemötande. 

 

5.3 Analys av upplevda rollförväntningar samt förhållningssätt till 

förväntningar 

I resultatavsnittet ovan uppmärksammas att kvinnor och mäns upplevelser av 

rollförväntningar i huvudsak stämmer överens. De framhäver till stor del liknande 

rollförväntningar som de menar finns i mellanchefsrollen och presenterar att de förhåller sig 

lika till de förväntningar som ställs. I ovanstående resultatdel framgick dock också att 

mellancheferna stundtals har olika syn på sina roller, vilket kan resultera i personliga 

förhållningssätt i särskilda situationer samt olika uppfattade svårigheter i förhållande till olika 

grupper. Vissa skillnader har alltså kunnat identifieras mellan de rollförväntningar som 

kvinnor respektive män upplever samt i deras förhållningssätt till rollförväntningarna. Både 

likheter och skillnader kommer därmed att analyseras nedan för att besvara studiens första 

frågeställning; upplever kvinnliga och manliga mellanchefer vid den offentliga 

ambulanssjukvården liknande rollförväntningar samt hur förhåller sig de kvinnliga respektive 

manliga mellancheferna till de upplevda rollförväntningarna? Analysen baseras på tidigare 

forskning kring kvinnliga och manliga chefer i offentlig sektor, mellanchefsrollen och kring 

förväntningar på mellanchefen (se 2.2, 2.3 och 2.4). Rollteorin med tillhörande begreppen 

rollförväntningar och rollkonflikt samt könsrollssocialisation tillämpas även i analysen (se 3.1 

och 3.1.1).  

 

5.3.1 Analys av likheter i upplevda rollförväntningar samt förhållningssätt till 

förväntningar 

Resultaten för upplevda rollförväntningar visar att det finns en samstämmig syn bland kvinnor 

och män på vad underordnade förväntar sig av dem. Gemensam är synen att de förväntas vara 
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närvarande samt kommunikativa. Samtliga respondenter upplevde även att de hade 

förväntningar på sig ovanifrån att vara trogna de beslut som fattas på politisk nivå. Även 

likheter har funnits mellan könen vad gäller deras åsikter kring beslutsfattandet som sker på 

just politisk nivå. Karin, Siv, Marcus samt Johan menar nämligen att beslutfattandet begränsar 

deras befogenheter när det kommer till att fatta beslut. Begränsningarna ser respondenterna 

som något negativt. Det kan kopplas till tidigare forskning (Hagström, 1990: ss. 22–23; 

Ellström, Ekholm och Ellström, 2003; Larsson, 2008) då de menar att politisk styrning inom 

offentlig sektor begränsar mellanchefernas befogenheter till beslutsfattande. Detta då det 

precis som i det angivna exemplet tvingas följa strategier som de själva inte varit med och 

tagit fram.  

Upplevelser av att hamna mellan olika intressen inom organisationen har genomgående 

kunnat identifierats hos mellancheferna vilket tyder på att mellanchefsrollen stundtals upplevs 

utsatt, till följd av att det är en yrkesroll som ofta innefattar hantering av förväntningar från 

olika håll där budskapen kan vara motstridiga (Drakenberg, 1997: s. 8; Angelöw, Jonsson och 

Stier, 2015: s.50). Förväntningar som av både kvinnor och män beskrevs krocka i rollen var 

från underordnade och överordnade där mellancheferna hamnade som en medlare i mitten och 

stundtals kände sig otillräckliga. Således kan tänkbart förväntningarna sägas skapa vad Katz 

och Khan (1978: s. 204) benämner som intrarollkonflikt. Mellancheferna har då uppfattat att 

förväntningar från olika håll krockar med varandra och stundtals att det inte går att följa 

samtliga normer och förväntningar som ställs på rollen av grupperna. En situation där denna 

typ av intrarollkonflikt enligt oss kunde urskiljas bland båda könen var när mellancheferna 

behöver förmedla olika beslut från ledningen. Samtidigt upplevs de underordnade ställa 

förväntningar på att de beslut som mellanchefen presenterar ska gynna personalgruppen. 

Detta är något som många respondenter menar inte alltid kan uppfyllas och då framgick att de 

får ta emot motstånd samt klagomål från de underordnade gällande besluten.  

 

Ovanstående intrarollkonflikt skulle kunna sägas gå i linje med Angelöw, Jonsson och Stiers 

(2015) beskrivning av situation som kan orsaka svårigheter i mellanchefsrollen. De redogör 

nämligen för att motstridiga förväntningar hos rollinnehavaren i förhållande till andra aktörer 

kan bli särskilt tydliga när klagomål på verksamheten riktas till en specifik roll som inte 

innehar hela ansvaret, vilket båda könen givit uttryck för. En situation där konflikt uppstår till 

följd av riktade klagomål som mellanchefen inte bär hela ansvaret för ges av Madeleine och 

Anders som vill skydda personal från samhällsmedborgares förväntningar när de har 
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synpunkter på hur ambulanssjukvårdare sköter sig i arbetet. De redogör för att det blir svårt 

att skydda sina underordnade och samtidigt göra samhällsmedborgarna nöjda. Det är tänkbart 

att Anders och Madeleines egna förväntningar på att vara relationsskapande kan ses krocka 

med förväntningar som externa aktörer har. Upplevelserna kan tänkbart bekräfta den tidigare 

forskning som understryker att mellanchefer inom offentlig sektor utsätts för fler 

förväntningar till följd av att allmänheten kan ha åsikter kring mellanchefens agerande i 

arbetet (Richard, 1997; Larsson, 2008). Att kunna försvara sina anställda från 

samhällsmedborgares granskningar presenteras i resultatdelen som en förväntan som 

mellancheferna ställer på sig själva. Samtidigt har tidigare forskning visat att det är 

omgivningen i offentlig sektor som utsätter mellancheferna för denna press (Hjalmarson, 

Norman och Trydegård, 2004; Hagström, 1990; Richard, 1997) och resultatet säger således 

emot att så är fallet. En tolkning skulle kunna vara att det ursprungligen är den offentliga 

sektorn som förväntningarna kommer ifrån men att individerna tar det för givet då de har 

arbetat där under lång tid. Utifrån rollteorin kan vi se tecken på att både kvinnliga och 

manliga mellanchefer har internaliserat den offentliga sektorns press och snarare ser denna 

som en förväntan de ställer på sig själva (Katz och Khan, 1978: s. 188).   

 

5.3.2 Analys av skillnader i upplevda rollförväntningar samt förhållningssätt till 

förväntningar 

En tydlig stereotyp norm som Husso och Hirvanen (2012) menar skapar skilda förväntningar 

på kvinnor och män i arbetet är att kvinnor instinktivt är mer omvårdande och känslomässigt 

engagerade i sitt ansvar. Vi har identifierat resultat som tänkbart tyder på att förväntningar på 

kvinnor och män kopplat till känslomässigt engagemang skiljer sig åt eftersom vi har kunnat 

se att det påverkar förväntningar kvinnorna ställer på sig själva mer i mellanchefsrollen. I 

resultatdelen syns nämligen tecken på att kvinnliga mellanchefer, Annica, Monica samt 

Madeleine, har mer relationsskapande förväntningar på sig än andra. De kvinnliga 

mellancheferna hävdar nämligen att de lägger vikt vid att bemöta de underordnade på ett 

bekräftande och stöttande sätt.  

 

En skild syn bland könen på vad som förväntas av dem i deras yrkesroll kan även förstås 

utifrån Mathiassen och Lewis (2013) som i sin undersökning poängterar att kvinnor och män 

kan utföra arbetsuppgifter olika trots samma yrkesroll på samma arbetsplats till följd av att de 

ser olika på sitt arbete. Ett exempel syns i det vi finner som en skillnad i resultatdelen mellan 
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Annica som vi uppfattar känner sig otillräcklig när hon inte kan vara närvarande för hennes 

underordnade och Erik som inte redogör för en sådan upplevelse trots att han inte heller kan 

vara närvarande. Erik uppfattas ha förlikat sig med att han inte alltid kunna vara närvarande. 

Både Annica och Erik visar exempel på att större personalgrupper samt mängden 

administrativa arbetsuppgifter skapar ett överflöd av arbetsuppgifter och de kan tolkas hamna 

i ett av Hjalmarsons, Normans och Trydegårds (2004: ss. 55–57) angivna problem där de 

tvingas nedprioritera kontinuerlig personalkontakt för att hinna utföra övriga arbetsuppgifter. 

För Annica skulle dock tänkbart en så kallad intrarollkonflikt kunna uppstå där hon tycker att 

situationen ger henne dåligt samvete. Det faktum att kvinnor tycker att en arbetsuppgift aldrig 

kan utföras bra nog och därmed har svårare att avgränsa sig skulle kunna förklara skillnaden. 

 

En upplevelse som framkom i resultatdelen var att kvinnliga mellanchefer känner 

förväntningar från överordnade på en “allt- i- allo” funktion där arbetsuppgifter ibland kan 

innefatta allt från att laga kaffemaskiner till att rapportera lön. Att kvinnliga mellanchefer har 

redogjort för deras roll som en “allt- i- allo” funktion mellan underordnade och överordnade 

skulle kunna förstås utifrån Brüde- Sundin (2007) avhandling. Hon redogör för att manliga 

chefer tillåts ha brister medans kvinnliga chefer upplever press från omgivningen att bevisa 

att de kan allt för att accepteras i chefsrollen. Det kan således tänkas att de kvinnliga 

mellancheferna upplever en förväntan att hantera problem som inte egentligen ingår i 

arbetsbeskrivningen och arbetar för att leva upp till dessa för att bli accepterade i ledarrollen. 

Resultatet skulle kunna förstås som att manliga mellanchefer upplever sig accepterade i större 

utsträckning och därmed varken anser att det finns en förväntan från omgivningen att de ska 

hantera “kaffemaskiner eller fixa med låsöppning”.  

 

Upplevelser av motstridiga förväntningar har även kunnat identifieras som skillnader mellan 

kvinnliga och manliga respondenter. Ett resultat som presenterades som exemplifierar att 

motstridiga förväntningar kan uppfattas olika är upplevelsen hos Göran och Erik där de menar 

att intressen från olika håll skapar en press som motiverar dem i arbetet och ser det som en 

självklarhet i rollen. I resultatet framgick inte att någon kvinna delar denna upplevelse utan de 

menar snarare att dessa motstridiga förväntningar enbart påverkar dem negativt. Kvinnornas 

upplevelser överensstämmer med Angelöw, Jonsson och Stiers (2015: s. 51) perspektiv där 

konflikter i rollen beskrivs drabba rollinnehavarens välbefinnande negativt. Att dessa manliga 

respondenter inte tolkar motstridiga intressen som negativa är intressant och kan tänkas bero 

på att de upplever sig ha större befogenheter i rollen. De har nämligen båda uttryckt att de ser 
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möjligheter att ta eget ansvar i stor utsträckning och att deras individuella tyckande och 

medlande gör skillnad. Enligt Nyberg, Leineweber och Magnusson-Hansons (2015: s. 1158) 

resonemang får vi en förståelse för att männen tänkbart upplever mer inflytande i sin 

arbetssituation eftersom de har en större social press på sig att inta mer auktoritet i sin 

ledarroll. Samtidigt bör det betonas att även manliga mellanchefer har upplevt sig negativt 

påverkade av motstridiga förväntningar och således är kön nödvändigtvis inte förklaringen till 

denna skillnad.  

 

Resultatet tyder på att rollkonflikter som uppstår mellan egna inre prestationskrav och 

förmågan att leva upp till dessa i en pressad arbetsmiljö existerar bland båda könen. Det kan 

tänkas gå i linje med Angelöw, Jonsson och Stiers (2015: s. 51) rollteori som menar att 

motstridiga förväntningar lätt uppstår för mellanchefer som intar en ställning mellan personal 

och lednings förväntningar vilka kan strida mot rollinnehavarens egna förväntningar på sig 

själv. Något som vi däremot tyder som skillnad mellan Annicas och Eriks upplevelser av 

dessa intrarollkonflikter är mängden upplevd otillräcklighet som de medför. Erik redogör för 

att han inte har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och därmed inte alltid kan leva upp till 

personalens förväntningar medan Annica kan utläsas få dåligt samvete av situationen. 

Upplevelsen tyder möjligen på att hennes tolkning av intrarollkonflikten kan vara påverkad av 

sociala strukturer där hon som kvinna möjligtvis tar mer allvarligt på att inte kunna vara 

omhändertagande av sin personal. Det eftersom tidigare forskning visar att det kan vara 

inbäddat i kvinnans uppfattning av yrkesrollen att hon ska kunna vara det (Husso och 

Hirvanen, 2012).  

 

Ytterligare skillnad som kunde identifieras mellan könen är deras förhållningssätt till Katz 

och Khans (1978) så kallade interrollkonflikt, där individen intar ett flertal roller samtidigt 

som krockar. Siv och Annica redogjorde för att rollen som chef stundtals krockade med rollen 

som vän till vissa av de underordnade, där Annica exemplifierade en situation där hon behövt 

säga ifrån till de underordnade. Marcus redogjorde också för att chefsrollen kan krocka med 

hans tidigare roll som kollega till vissa av de underordnade. Krocken uppstår till följd av att 

mellancheferna beter sig olika i respektive roll baserat på vad de uppfattar vara normen och 

resultatet kan tolkas som att de behöver välja aktivt om de antingen ska vara en bland den 

underställda personalen alternativt en chef. Det som av oss kan utläsas som en skillnad är att 

Annica stundtals upplever att närheten till personalen medför att det är svårare att vara 

auktoritär i chefsrollen. Marcus menar istället att problematiken ligger i att han inte vill ses 
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som en favoriserande chef när han växlar mellan rollerna. Eftersom individer tenderar att 

värderas mer positivt när deras beteende överensstämmer med rollförväntningarna för det kön 

som de tillhör enligt Angelöw, Jonsson och Stier (2015: ss. 124–127) skulle skillnaden kunna 

bero på att en kvinnlig mellanchef i större utsträckning vill bete sig vänskapligt i sin roll. Det 

skulle tänkbart kunna vara för att accepteras och således upplever hon en krock i sammanhang 

som förutsätter auktoritet gentemot personal. Därmed kan resultatet tyda på att 

interrollkonflikten får olika konsekvenser för kvinnor och män eftersom konflikten för 

kvinnorna tänkbart grundar sig i olika normer för hur de som kvinna ska vara i rollerna som 

vän, privatperson samt chef.  

 

Tillsammans pekar ovanstående på att kvinnliga och manliga mellanchefer vid offentliga 

ambulanssjukvården upplever liknande rollförväntningar och det kan till stor del förklaras av 

hur mellanchefsrollen är utformad inom den offentliga sektorn. Däremot har det framkommit 

att de förhåller sig på olika sätt till dem, bland annat genom att de lyfter skilda aspekter som 

är viktiga inom respektive rollförväntning samt skilda resonemang kring förväntningar som 

krockar och hur det påverkar dem. En möjlig förklaring till att rollförväntningarna, och 

konflikterna de leder till, beskrivs på olika sätt skulle kunna vara att kvinnliga mellanchefer 

och manliga mellanchefer har olika perspektiv på vad som är önskvärt och därmed vad som 

ingår i deras befattning. Det kan i så fall kopplas till Katz och Khans (1978) resonemang att 

människor anpassar sig till förväntningarna kring kön genom att internalisera och till en viss 

del göra dem till egna förväntningar på sig själva. Resultatet tyder nämligen på att kvinnliga 

mellanchefer utsätts för fler antal förväntningar att vara känslomässigt engagerade vilket har 

tolkats skapa känslor av otillräcklighet. De kvinnliga mellancheferna skulle utifrån teorin om 

könsrollssocialisation kunna tolkas internalisera samhällets förväntningar på hur en kvinna 

ska vara till den grad att hon upplever att det är hennes egna höga förväntningar i 

mellanchefsrollen, vilket gör att hon får mer förväntningar att ta hänsyn till i rollen. 

 

5.4 Mellanchefers relation till underordnades och överordnades intressen  

I följande avsnitt redogörs för hur respondenterna beskriver sin relation till underordnades och 

överordnades intressen. En förståelse för hur relationer till dessa aktörers intressen samverkar 

med prioritering av intressen i rollen blir tydligare genom en analys utifrån de tre olika 

rollerna i mellanchefsteorin. Relationen till intressen presenteras alltså i förhoppning om att få 

ökad förståelse för de intressen som mellanchefen upplever att den måste parera mellan samt 
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prioritera i rollen. En chef på mellannivå kan tänkas inta olika positioner gentemot sina 

underordnade och överordnade vilket i sin tur kan tänkas påverka samt visa vad de lägger vikt 

vid i deras relationer. I bearbetning av intervjuerna har fyra underteman kunnat identifieras 

vilka är relation till de överordnades intressen, relation till de underordnades intressen, 

lojalitet samt drivkraft. Samtliga underteman presenteras nedan under rubrikerna relation till 

underordnades intressen samt relation till överordnades intressen. 

 

5.4.1 Mellanchefers relation till underordnades intressen  

Som tidigare nämnt är det inom den offentliga prehospitala akutsjukvården av högsta vikt att 

anställda utför sitt arbete på det sätt som är tänkt för att erbjuda kvalitativ och säker vård till 

samhällets medborgare (SOSFS 2021:02144; svensk sjuksköterskeförening, 2022: s.4). 

Mellancheferna ansvarar över att relationerna till personalen främjar trivsel och 

arbetsmotivation (se 2.3). Därmed är en förståelse för mellanchefens relation till 

underordnades intressen av relevans för att förstå upplevelser i rollen. 

  

Majoriteten av mellancheferna svarar att drivkraften i arbetet är att vara personalen nära och 

ge dem verktyg för att utvecklas, motivera samt skapa trivsel för dem. Johan, Annica och 

Madeleine anser även att det är viktigt att få de underordnade att förstå beslut och material 

som presenteras från överordnade, vilket de tar på sig att förklara. Johan och Annica menar att 

de många gånger måste kunna tolka, översätta samt utbilda personalen både i 

verksamhetsfrågor samt avtal som berör de underordnade. Dessutom redogör Göran för att 

han informerar underordnade om beslut som ännu inte är fattade men som är på tal om att 

införas. Det menar han att han gör för att underordnade ska känna sig informerade om vad 

som sker på ledningsnivå.  

  

Många av respondenterna upplever att de eftersträvar en vänskaplig relation till underordnade 

där de inte vill uppfattas som en chef som är högre i hierarkin utan snarare som en jämbördig. 

Både Marcus, Göran samt Madeleine redogör för att det inte finns något egenvärde i att ha en 

chefstitel. Deras önskning är att uppfattas som “en i gänget” men samtidigt att de 

underordnade ska veta vem som bestämmer, om inte denna distinktion görs menar Göran att 

han kan bli mer pressad att genomföra vad de underordnade önskar. Siv exemplifierar att hon 

känner att de underordnade gärna kommer in och pratar med henne för att få avlastas i sin 

stressade vardag. Hon nämner att samtalen rör både arbete och privatliv vilket indikerar att 
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hon har en god relation till personalen där vänskapsrelationer har utvecklats. Ingen 

könsskillnad har kunnat utläsas i resonemangen kring vänskapsrelationer med underordnade. 

  

Strävan efter vänskapliga relationer skiljer sig till viss del från Johan som snarare menar att 

han aktivt distanserar sig från vänskapsrelationer med underställd personal. Han upplever att 

han har en god relation till sina underordnade men att en vänskapsrelation med de 

underordnade kan skapa problem i hans befattning.  

  

Det är omöjligt att göra alla nöjda [...] och då är det enklast så för det kommer någon 

dag då jag behöver göra en reprimand och då vill jag inte ha den relationen [...]  

  

Som tidigare nämnt identifierar sig mellancheferna både med underordnade och överordnade. 

Ingen mellanchef har alltså uttryckt att de enbart identifierar sig med de underordnade i 

hierarkin, Göran förklarar att om han hade haft större lojalitet med någon grupp så hade det 

handlat om att särbehandla. Däremot har flera kvinnliga mellanchefer uttryckt att de främst är 

lojala gentemot sina underordnade medan ingen manlig har gjort det. Monica förklarar att 

anledningen till att hennes lojalitet främst ligger hos de underordnade är att hon vill arbeta 

med just personalen och inte med ledningen, det anges vara orsaken till att hon inte har sökt 

sig högre upp i hierarkin. Karin och Madeleine instämmer i att de är något mer trogna de 

underordnade jämfört med överordnade, det förklarar de med att det är viktigt att då ha foten 

mer hos de underordnade.  

  

Det har sammanfattningsvis gått att utläsa att mellancheferna är måna om att göra sig synliga 

som stöttepelare för samtlig personal. Olika strategier för att hantera vänskapsrelationer med 

underordnade har framkommit där vissa mellanchefer gör det tydligt att de ansvarar över 

beslutsfattande och andra distanserar sig från en mer vänskaplig relation med personal. I 

situationer där mellanchefen ska motivera personal alternativt översätta 

verksamhetsinformation nedåt identifierar sig både kvinnliga och manliga mellanchefer mer 

med sin personal än sin arbetsgivare. Flera kvinnliga mellanchefer upplever att de främst 

arbetar för att tillgodose sina underordnades intressen.   
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5.4.2 Mellanchefers relation till överordnades intressen  

Mellanchefernas ansvar och befogenheter styrs till stor del av relationen till överordnade och 

denna är därav avgörande för mellanchefens upplevelse av sin roll (Hjalmarson, Norman och 

Trydegård, 2004). Gemensamt för respondenterna är att sjukhusledningen är högst 

överordnad. Vilken deras närmaste överordnade är beror på mellanchefens position, det vill 

säga om de är avdelningschefer eller biträdande avdelningschefer. Närmaste överordnad till 

avdelningscheferna uppges vara verksamhetschefen medan närmaste överordnad till 

biträdande avdelningscheferna uppges vara avdelningschefen. 

  

Relationen till sjukhusledningen uppges vara distanserad av samtliga respondenter. 

Marcus, Karin och Monica menar att sjukhusledningen ofta styr ambulansavdelningarna och 

att mellancheferna inte har så mycket att säga till om när politikerna sätter mål, inriktningar 

och budget som de sedan ska klara av att verkställa. 

  

Majoriteten av mellancheferna upplever att de har en nära relation till sin närmsta chef och 

chefskollegor där de känner sig sedda och inkluderade. Karin, Siv, Madeleine samt Anders 

uppger att de kan vända sig till personerna om de behöver stöttning i någon fråga. Anders 

beskriver varför han är mer lojal gentemot sina överordnade:  

 

Lojaliteten är jättemycket större i chefsgruppen med tanke på kontexten och 

komplexiteten av ärenden man hanterar gentemot medarbetargruppen [...] och genom 

det får man även mer att säga till om. 

  

Citatet kan tolkas som att anledningen till att lojaliteten hos Anders ligger hos de överordnade 

är då han får mer inflytande tack vare det.  

 

Mellanchefer med längre arbetslivserfarenhet uppger att de inte är i behov av så mycket 

stöttning från närmsta chefen. Marcus, Johan, Monica samt Madeleine har lång erfarenhet av 

att vara mellanchefer. Samtliga av dem uttrycker sig i form av att de ytterst sällan behöver 

kontakta sina överordnade. Johan exemplifierar: 

 

Jag behöver ingen styrning i det vardagliga arbetet utan jag vet hur jag ska göra mitt 

arbete och ibland funderar jag på om jag ska ringa och diskutera men sen tänker jag att 
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nej varför ska jag göra det? Jag kommer ju att lösa det själv, men man får ta ansvar för 

det man gör och får stå för sin egen skit. 

 

Citatet klargör att mellanchefen i frågor som rör hantering av arbetsuppgifter och ansvar inte 

är i behov av stöttning från överordnade. Samtliga respondenter med olika lång erfarenhet av 

mellanchefsrollen har redogjort för att de tidigare i karriären var i större behov av stöttning 

vilket har minskat med längre arbetslivserfarenhet.  

 

En situation där flera mellanchefer är lojala gentemot sina överordnades intressen är där de 

ska få personal att genomföra något nytt. Marcus, Johan samt Erik uttrycker att 

mellanchefsskapet många gånger handlar om att veta hur de får sina underordnade att 

genomföra det som överordnade vill. Marcus förtydligar att arbetet med att få underordnade 

att acceptera en handlingsplan till stor del bygger på att mellanchefen paketerar budskap rätt i 

sin kommunikation. Inga kvinnliga respondenter har redogjort för liknande upplevelser. 

Att få vara med och påverka beslut verkar enligt Marcus, Johan, Erik och Siv vara avgörande 

för att de ska drivas framåt. De strategiska frågorna uppges även vara en stor anledning till att 

dessa mellanchefer har sökt sig uppåt i hierarkin. Marcus uppger att han tycker det är synd att 

det inte finns mer tid för arbete med budget eftersom det ger honom mer stimulans än 

operativt arbete.  

Vi kan sammanfattningsvis se att mellanchefens syn på överordnades intressen samspelar 

med deras arbetslivserfarenhet och personliga relation till individer som är högre i 

organisationshierarkin. I situationer där mellanchefen behöver stöttning alternativt ska 

genomföra någon ny förändring så identifierar sig både kvinnliga och manliga mellanchefer 

mer med sin arbetsgivare än sin personal men ingen har upplevt att de enbart arbetar för att 

uppnå sina överordnades intressen. Intresse för strategiska frågor anges vara en anledning till 

att vissa respondenter valt mellanchefsrollen.  

5.5 Analys prioriteringar av intressen  

Utifrån resultatavsnittet ovan kan det urskiljas att mellancheferna intar olika positioner i 

förhållande till sina underordnades och överordnades intressen. Den relation som 

mellanchefen har till dessa gruppers intressen har inverkan för hur denne ser på, samt agerar i, 

rollen (Gjerde och Alvesson, 2019: s. 140). En förståelse för hur mellanchefens relationer 



44 
 

samverkar med dess prioritering av intressen i rollen blir tydligare genom en analys utifrån de 

tre olika rollerna i mellanchefsteorin. Analysdelen syftar till att besvara forskningsfråga två; 

finns det skillnader mellan hur kvinnliga och manliga mellanchefer inom offentlig 

ambulanssjukvård prioriterar underordnades och överordnades intressen? 

  

Resultatdelen ovan indikerar att mellancheferna identifierar sig med olika aktörer i olika 

sammanhang och således kan inte chefskapet sägas vara statiskt för individen, vilket Gjerde 

och Alvesson (2019: s. 140) menar att det är. Ingen respondent har genomgående identifierat 

sig i en och samma ledarstil, samma mellanchef växlar mellan hur den ser på sig själv i rollen 

och även på sin omgivnings intressen. Detta kan tänkas tyda på att mellancheferna upplever 

att de behöver växla intressen till följd av att olika frågor förutsätter olika positioner av 

individen, vilket Uyterhoeven (1972) och Wolmesjö (2005) menar är vanligt. Analysen 

kommer således utgå från specifika sammanhang där olika roller kan urskiljas.  

 

Den prestationsdrivna ledarskapsstilen är närmst med de överordnade i hierarkin där 

lojaliteten utgörs av att mellanchefen prioriterar ledningens intressen (Gjerde och Alvesson, 

2019: s. 140). Anders visar exempel på hur en mellanchef kan anta den ledarskapsstilen när 

det kommer till lojalitet då hans lojalitet ligger hos de överordnade. Han upplever att det är 

från överordnade som han får stöttning. Dessutom redogör han för att lojaliteten till 

överordnade genererar mer inflytande i rollen vilket går i linje med definitionen av 

ledarskapsstilen. Marcus och Johan prioriterar i flera situationer överordnades intressen, det 

visas exempelvis i situationer där de beskriver hur de får sina underordnade att genomföra det 

som överordnade vill. Situationerna kan tyda på att respondenterna då inte är inlyssnande 

gentemot personal utan snarare ställer sig på ledningens sida. Både Marcus och Johan visar på 

en drivkraft inom strategiska frågor och således skulle det kunna bekräfta Carlströms (2012: 

s.418) argument om att lojaliteten uppåt även är beroende av mellanchefens intresse och 

kunskap inom ekonomi och budget. 

 

Ytterligare situation där mellancheferna agerar likt den prestationsdrivna mellanchefen kan 

tolkas vara där Johan samt Annica utbildar personal i verksamhetsfrågor och informerar dessa 

om kommande beslut som diskuteras på ledningsnivå. Det eftersom mellancheferna således 

kan sägas bidra till mer informationsöverflöd snarare än att anta rollen som 

paraplybeskyddaren som sorterar bort information som inte den underställda personalen 

behöver nås av (Gjerde och Alvesson, 2019: s. 147). Att Johan presenterar beslut som ännu 
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inte är fattade av ledningen för sin personal skulle kunna betyda att han inte aktivt sållar bland 

informationen utan snarare tvärtom bedömer att de behöver informeras. Tänkbart är att det 

kan leda till informationsöverbelastning för personalen som själva får sortera informationen. 

Det skulle däremot kunna tyda på att respondenterna inte är prestationsdrivna utan att deras 

agerande istället handlar om att de prioriterar sina underordnades intressen, Jackson och 

Humbles (1994: ss. 16–17) förklarar nämligen att mellanchefer med störst lojalitet i 

personalgruppen är måna om att ge dem inblick i verksamhetsövergripande frågor, vilket 

ovanstående respondenter kan sägas visa att de gör. 

 

Likheter har identifierats mellan prestationsdrivna mellanchefens förhållningssätt och vissa 

respondenters lojalitet med arbetsgivaren. Vi menar att denna subjektsposition existerar i 

vissa sammanhang då vi har sett hur lojalitet med ledningen kan medföra en upplevelse av 

makt hos mellanchefen. Ett exempel kan sägas illustreras av mellancheferna som sökt sig 

uppåt i hierarkin för att medverka i beslutssituationer. Däremot syns inga tendenser till att 

någon lägger ytterligare press på sin underställda personal och förstärker budskap uppifrån 

om att personalen ska arbeta hårdare, vilket Gjerde och Alvesson (2019: s. 140) menar 

utmärker prestationsdrivna mellanchefen. Ett exempel på varför mellancheferna inte lägger 

mer press på sina underordnade skulle kunna vara att de menar att arbetsmiljön redan är 

pressad som den är. En indikation på det kan vi exempelvis urskilja hos Siv, som upplever att 

arbetsmiljön i ambulanssjukvården är pressad för underställd personal, vilket måste förstås 

utifrån kontexten av ökade förväntningar på effektivitet inom offentlig sektor (Walinga och 

Rowe, 2013). Således kan tänkas att tillvägagångssättet för att skapa prestation snarare är att 

visa stöttning och etablera vänskapsrelationer till underordnade, även i situationer där 

mellanchefen främst är sin arbetsgivare trogen. Inga könsskillnader har identifierats i 

resonemang kring situationer där mellanchefen prioriterar ledningens intresse. 

 

Gjerde och Alvesson (2019: s. 140) menar att paraplybeskyddande mellanchefen identifierar 

sig med underordnade och lägger fokus vid att reducera press. Majoriteten av mellancheferna 

uttrycker att de aktivt arbetar för att inta en stöttande relation till sin underställda personal 

vilket kan betyda att de skapar förtroende hos underordnade genom att vara dem nära. Ett 

exempel skulle kunna ges från Monica som valt att stanna i en mellanchefsposition med 

anledningen att hon inte vill arbeta som ledningens högra hand utan snarare representera 

personalens intressen. Vi har till skillnad från Gjerde och Alvesson (2019) däremot inte sett 

indikatorer för att vanligaste användningen av paraplymetaforen är att filtrera 
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informationsöverflöd uppifrån eller nedifrån utan snarare tolkar vi att mellancheferna vill 

skydda sin underställda personal från pressen i offentlig sektor samt känslor av isolering. Det 

kan Siv tänkas ge exempel på, hon skulle kunna ses inta en position som paraplybeskyddande 

i många sammanhang då hon önskar att hennes personalstyrka finner stöd hos henne kring 

både arbetsrelaterade och privata ärenden. Hon bygger således en personlig relation som kan 

skydda de underordnade från att känna sig isolerade och utelämnade med sina problem. 

 

Vi har funnit att Marcus och Göran stundtals eftersträvar att uppfattas som “en i gänget” 

bland underordnade. De betonar samtidigt att de är måna om en balans och kan visa vem som 

bestämmer. Enligt Gjerde och Alvesson (2019) medför den paraplybeskyddande identiteten 

en sekundär betydelse att denne uppfattas som en kollega som utför ledarskap snarare än en 

elitistisk chef. Resultatet skulle således utifrån teorin kunna tyda på att dessa chefer har 

använt sig av en mer nära relation med de underordnade i vissa sammanhang för att skydda 

sin egen arbetsidentitet. De könsskillnader som har identifierats i resonemang kring 

prioriteringar av underordnades intressen är att enbart kvinnor uppger att de främst är 

underordnade lojala. Eftersom enbart kvinnor uttryckt att de prioriterar sina underordnades 

intressen mest är en möjlig tolkning att deras arbetsuppgifter till stor del handlar om att 

motivera, kompetensutveckla samt skapa möjligheter för underordnade (Jackson och 

Humbles, 1994: ss. 16–17). Dessa arbetsuppgifter skulle kunna ses som typiskt omvårdande 

eftersom omvårdnad handlar om att stödja och skapa trivsel för andra individer, vilket 

respondenterna säger att de drivs av. Således skulle Henriksson och Wrede (2008) samt 

Rasmussen (2004) kunna förklara denna identifierade skillnad då de menar att djupt rotade 

könsstereotypa antaganden i arbetet får kvinnor att inta mer omvårdnadsinstinkter än män.  

 

Vi har inte kunnat identifiera någon mellanchef med typiskt impotenta drag och således inte 

identifierat några könsskillnader i denna subjektsposition. Den impotenta mellanchefen 

upplever inga möjligheter att skydda eller ha inflytande över andra, eftersom mellanchefen 

utsätts för press från båda håll i organisationen (Gjerde och Alvesson, 2019: s. 140). Vi har i 

resultatet kunnat utläsa att respondenterna upplever att de har press på sig från överordnade, 

exempelvis när de känner sig styrda av politiska beslut. Även press från underordnade har 

framkommit när mellanchefen måste ta distans från vänskapsrelationer i vissa sammanhang. 

Däremot har ingen av respondenterna upplevt sig handfallna till följd av detta. En tänkbar 

förklaring är att främst mellanchefer med längre erfarenhet har intervjuats. Impotenta drag 

återfinns framförallt av mellanchefer med mindre erfarenhet (Gjerde och Alvesson, 2019: s. 
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140). Resonemanget går i linje med vår empiri som visat att de mer erfarna mellancheferna 

inte upplever sig vara i behov av stöd i lika stor utsträckning som de upplevde som 

nyanställda. Mellancheferna har nämligen redogjort för att de från början kände sig mer 

osäkra i rollen men över tid har fått bättre förståelse. Det är alltså tänkbart att de har lärt sig 

motverka upplevelsen av att vara handfallna ju mer erfarenhet de har fått. Resultatet kan 

tänkas visa på Katz och Khans (1978: s. 188) argument om att individer inom en organisation 

lär sig förväntningarna från andra, accepterar dem och uppfyller dem över tid. Att 

respondenterna som enbart arbetat några år som mellanchefer inte visar på impotenta drag kan 

förklaras utifrån att de har lång arbetslivserfarenhet inom offentlig ambulanssjukvård och 

möjligtvis påverkar denna tidigare erfarenhet att mellancheferna inte blir handfallna. 
 

6. Avslutande diskussion 

Syftet med studien har varit att genom tio semistrukturerade intervjuer bidra till kunskap 

kring hur sociala påtryckningar påverkar kvinnliga respektive manliga mellanchefers 

upplevelser av förväntningar och prioriteringar av intressen. Vi har ämnat fylla 

kunskapsluckan kring könsskillnader i upplevelser inom mellanchefsrollen där vi till skillnad 

från tidigare studier låter mellancheferna själva komma till tals om förväntningar som ställs 

och prioriteringar som görs. Utifrån vår bedömning är vi dessutom först med att applicera ett 

mellanchefsperspektiv inom det avgränsade området offentlig ambulanssjukvård vid 

universitetssjukhus. Resultat och analys kopplat till frågeställning ett, upplever kvinnliga och 

manliga mellanchefer vid den offentliga ambulanssjukvården liknande rollförväntningar samt 

hur förhåller sig de kvinnliga respektive manliga mellancheferna till de upplevda 

rollförväntningarna? visar att upplevda förväntningar från omgivningen i huvudsak är 

överensstämmande mellan kvinnor och män. De upplever förväntningar på närvaro och 

kommunikation underifrån samt förväntningar på kompetens och insyn i offentliga sektorns 

villkor ovanifrån. Vi har också funnit likheter i förväntningar på sig själva där både kvinnor 

och män vill visa tillgänglighet och kunna motivera sig men resultatet visar att fler exempel 

ges från kvinnor på förväntningar som skapar känslor av otillräcklighet samt att en 

relationsskapande förväntan på sig själv enbart identifierats hos kvinnliga mellanchefer. 

Därigenom kan frågan besvaras med att mellanchefer vid den offentliga ambulanssjukvården 

upplever mestadels liknande rollförväntningar men förhåller sig till dessa på skilda sätt.  

Resultat och analys kopplat till forskningsfråga 2, finns det skillnader mellan hur kvinnliga 

och manliga mellanchefer inom offentlig ambulanssjukvård prioriterar underordnades och 
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överordnades intressen? visar att individuella skillnader förekommer men att denna skillnad 

inte beror på könstillhörighet. Därigenom har vi besvarat frågan med att det inte finns 

skillnader mellan hur kvinnliga och manliga mellanchefer inom offentlig ambulanssjukvård 

prioriterar underordnades och överordnade intressen. Nedan presenteras diskussion mellan 

uppsatsens tidigare forskning, teori samt metod kopplat till det analyserade resultatet. Vi 

menar att det är viktigt att belysa att studien inte syftar till att kritisera varken män eller 

kvinnor på ledande positioner utan snarare nyansera förståelsen för orsakerna till samt 

konsekvenserna av tänkbara könsstrukturer i arbetslivet.  

6.1 Sammanfattning samt diskussion mellan resultat och tidigare forskning 

Nedan diskuteras relationen mellan studiens analyserade resultat och den tidigare forskning 

som presenterats med målsättningen att belysa hur studien relaterar till forskningsfältet. 

Tidigare studier har beskrivit hur mellanchefen konstant växlar mellan situationer där kontroll 

och motstånd från grupper förekommer (Harding, Lee och Ford, 2014), vilket också bekräftas 

i vårt material av att ingen mellanchef konstant identifierar sig med under eller överordnade 

och därigenom inte enbart intar en ledarskapsstil. Husso och Hirvanens (2012) tidigare 

forskning är ett intressant tillägg till mellanchefsteorin då den kan bidra med ytterligare en 

förklaring till varför de flesta mellancheferna antar den paraplybeskyddande 

mellanchefsrollen. Teorin menar nämligen att paraplybeskyddande mellanchefer är 

skyddande och omvårdande vilket Husso och Hirvanen (2012) i sin tur menar är typiskt 

kvinnliga egenskaper. Att vi har kunnat identifiera att även manliga mellanchefer antar denna 

mellanchefsroll kan i sin tur tänkas förstås utifrån Gårdelövs (2016) tidigare forskning. Han 

menar nämligen att ambulanssjukvården historiskt har varit ett mansdominerat yrke. 

Fogelberg- Eriksson (2019: ss. 356–357) menar att en könssegregerad arbetsplats leder till att 

kön präglar utförandet av arbetet. Således skulle en förklaring kunna vara att organisationen 

vill sudda ut tidigare könsstrukturer som tidigare varit typiskt manliga och numera 

överkompenserar för att cheferna inom organisationen även ska anta mer kvinnliga 

egenskaper. Det skulle således kunna förstås som att det finns förväntningar på mellanchefen 

från organisationen att vara skyddande samt omvårdande och att mellancheferna antar dessa 

egenskaper genom att de socialiseras in i den önskvärda rollen för att fortsatt få vara 

medlemmar i organisationen.  
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Resultatet visar att samtliga respondenter upplever att positionen påverkas av att den befinner 

sig mellan underordnade och överordnade. Vi har däremot identifierat viss variation mellan 

våra respondenter kring om det upplevs positivt eller negativt, varav skillnaden tänkbart kan 

bero på normer kring mellanchefens könstillhörighet. Att befinna sig mellan olika intressen 

kan ses som en positiv motivationsfaktor om mellanchefen upplever stora befogenheter och 

har möjlighet att kommunicera fritt i sin roll. Om däremot befogenheterna upplevs begränsade 

i rollen tolkas positionen mellan underordnade och överordnade negativt. Det kan skapa 

känslor av otillräcklighet och frustration vilket främst framkommer när de överordnade 

förväntar sig att mellanchefen ska vara trogen ledningens politiska beslut. Könsskillnaden kan 

sägas illustreras av Johan och Göran som uppvisar högt eget ansvar och förtroende i sin roll 

och samtidigt betraktar mellannivån som positiv. Bland kvinnliga respondenter har vi däremot 

identifierat att underordnades och överordnades intressen kan upplevas krocka vilket kan 

resultera i negativa känslor för mellanchefen, vilket skulle kunna förstås utifrån att kvinnorna 

lägger större vikt vid att tillgodose personalens förväntningar om att fatta beslut som gynnar 

underställd personal. Dessa har nämligen uttryckt känslor av otillräcklighet i rollen i större 

utsträckning än de manliga vilket skulle kunna förklara varför de manliga respondenterna i 

större utsträckning än kvinnorna har positiv uppfattning av motstridiga krav. Det kan tänkas 

att kvinnliga respondenter inte har samma möjlighet till denna upplevelse eftersom de 

uttrycker förväntningar att ha större emotionellt engagemang i arbetet och därigenom inte 

uppnår lika stora befogenheter (Nyberg, Leineweber och Magnusson- Hanson, 2015) 

 

Mellanchefernas upplevelser relaterat till emotionella förväntningar skiljer sig åt mellan 

könen. När det rör personligt bemötande och närvaro i personalgruppen visas det tydligt. 

Högre förväntningar på emotionellt engagemang har tidigare angivits som tänkbar förklaring 

till att de kvinnliga mellancheferna i större utsträckning uppger att deras arbete handlar om att 

vara “allt- i- allo” på sina stationer. Otillräckligheten som de menar att detta medför kan inte 

förknippas med full kontroll i arbetet, även om kvinnliga mellanchefer uppger att de kan styra 

sin arbetsdag och sitt arbetssätt. Det är fler manliga mellanchefer som upplever möjlighet att 

delegera arbetsuppgifter. De emotionella förväntningarna på kvinnliga mellanchefer är fler, de 

förväntas vara mer känslomässigt engagerade och i resonemangen kan en förväntan urskiljas 

på en omhändertagande roll. Den rollen, kombinerat med chefsrollen som traditionellt har 

varit mansdominerad inom ambulanssjukvården (Gårdelöv, 2016) ger de kvinnliga 

respondenterna motstridiga förväntningar att leva upp till. Två av de kvinnliga 

respondenterna, Siv och Annica, uttrycker en önskan om att bli mer stöttade i hantering av 
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personalrelationer, vilket förstärker uppfattningen om antaganden och förväntningar på dem i 

chefsrollen som går mer i linje med uppfattningen om kvinnan som omhändertagande. 

Förväntningarna har tidigare sagts vara fler för en kvinnlig chef än en manlig inom ett 

mansdominerat yrke enligt Wennberg och Punsvik (1997) eftersom det förväntas mer 

prestation för att bli bekräftad i rollen av sina medarbetare. Det skulle således kunna vara så 

att pressen på kvinnliga mellanchefer fortfarande finns kvar trots att det idag är ett yrke där 

könsfördelningen enligt forskning börjar jämna ut sig (Bremer, 2016). 

 

Tidigare forskning kring offentliga styrningsprocessens begränsning av mellanchefsrollen 

medför en intressant syn på likheterna i de uppfattade rollförväntningarna och likheterna i att 

vara skyddande gentemot personal (Hagström, 1990; Ellström, Ekholm och Ellström, 2003; 

Larsson, 2008). Tänkbart är att offentliga sektorn är unik då den ställer särskilda typer av 

förväntningar som genomsyrar hela organisationen och inte är möjliga för individen att tolka 

fritt utifrån dess kön. Det skulle kunna förklara varför vi har funnit likheter i upplevda 

förväntningar samt prioriteringar. Exempelvis har identifierats att rollförväntningar för både 

kvinnliga och manliga mellanchefer handlar om att vara politiska beslut trogna genom att 

acceptera dem och övertyga personalen om genomförandet. Vi har sett att de resonerar lika i 

att kunna granskas utifrån och att kunna beskydda sina underordnade från 

samhällsmedborgares kritik kring verksamheten. Mellanchefernas liknande sätt att prioritera 

intressen i rollen skulle även kunna förklaras utifrån offentlig sektors särskilda villkor med 

stora personalgrupper, förväntningar på effektivitet och en pressad arbetsmiljö får 

mellancheferna att vilja skydda sina underordnade främst (Walinga och Rowe, 2013; Wallin, 

Pousette och Dellve, 2014).  Det skulle alltså kunna vara så att varken kvinnliga eller manliga 

mellanchefer kan ifrågasätta eller fritt tolka offentliga sektorns villkor i sin roll eftersom de 

har valt att arbeta där och således får acceptera villkoren.  

 

6.2 Sammanfattning samt diskussion mellan resultat och teorier 

Nedan förs diskussion baserat på relationen mellan studiens analyserade resultat och det 

teoretiska ramverket för att bidra med förståelse för det fokus som våra teoretiska val bidrar 

med samt hur det kan tänkas ha påverkat våra slutsatser. 

Vid en första anblick kan de kvinnliga och manliga mellancheferna tolkas ha liknande 

arbetsbelastning eftersom de uppfattar liknande rollförväntningar och visar på liknande 
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prioriteringar av omgivningens intressen. Vi har däremot identifierat viss variation mellan 

våra respondenter i resonemang kring hur de upplever och förhåller sig till 

rollförväntningarna. Kvinnorna skulle kunna tolkas uppleva sig otillräckliga i större 

utsträckning än männen. Det framkommer exempelvis när Karin och Siv ser en förväntan på 

att hinna utföra kompetens som innefattar mer “småfix” än att hellre delegera ut sådana 

uppgifter likt männen eller när Annica får mer dåligt samvete än Erik av att hon inte kan 

finnas närvarande för sin personalgrupp. Skillnaden i förhållningssätt till rollförväntningarna 

kan bero på normer kring mellanchefens könstillhörighet, det diskuteras vidare nedan. Det är 

intressant att likheter främst har identifierats i de rollförväntningar som upplevs trots att 

studiens teoretiska ramverk indikerar att skilda könsnormer orsakar skilda individuella 

upplevda förväntningar i en arbetsroll. Resultatet skulle kunna tyda på en selektionsprocess 

där en viss typ av person med vissa specifika egenskaper får möjligheten att ta anställning 

som mellanchef inom universitetssjukhus, tänkbart är exempelvis att handlingskraftiga samt 

omhändertagande individer är vad som premieras i en rekryteringsprocess, vilket i sin tur kan 

förklara varför den impotenta ledarstilen inte har identifierats och varför förväntningar på att 

vara närvarande, kommunikativ och tillgänglig för underordnade framkommer bland både 

kvinnor och män. Resultatet skulle också kunna handla om att mellancheferna socialiseras in i 

en viss roll som anses önskvärd från organisationens sida. Det vill säga att de blir upplärda 

från början hur en mellanchef inom universitetssjukhusen bör vara samt agera.  

Samtliga respondenter har redogjort för att det kan uppstå skilda förväntningar på dem i 

samma situation från olika håll i mellanchefsrollen. De påverkas av förväntningar från 

överordnade, underordnade samt egna förväntningar. Dessa förväntningar skapar 

rollkonflikter vilka har redogjorts för som interrollkonflikter respektive intrarollkonflikter. 

Interrollkonflikten har visat sig då mellancheferna intar olika roller som inte alltid går att 

kombinera då vissa av dem både vill vara chefer men även vänner och kollegor. I situationer 

där denna rollkonflikt uppstår har en könsskillnad identifierats. Det då de kvinnliga 

respondenterna i större utsträckning har redogjort för en upplevelse av otillräcklighet i dessa 

typer av situationer, till följd av att de har svårare än män att distansera sig från 

vänskapsrollen gentemot sina underordnade. Samtliga respondenter har även upplevt 

intrarollkonflikt då de har höga förväntningar på sig från de överordnade samtidigt som de har 

höga förväntningar på sig från underordnade. Även om både kvinnliga och manliga 

respondenter upplever situationer som leder till intrarollkonflikt så har beskrivningarna av 
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rollens förväntningar samt förhållningssättet till dessa förväntningar sett olika ut baserat på 

kön. 

 

Vid närmare analys av de intrarollkonflikter som upplevs bland mellancheferna har det visat 

sig att dessa ofta orsakats av en krock mellan förväntningarna från omgivningen och 

individernas egna höga prestationskrav. Perspektivet i studien medför alltså förståelse för att 

inte bara omgivningens förväntningar skapar svårigheter i rollen utan även mellanchefens 

egna prestationskrav. De egna prestationskraven beskrivs av mellancheferna existera till följd 

av att de som individer är driftiga men vi har kunnat se att dessa flera gånger går i linje med 

förväntningar som ursprungligen ställs på rollen från omgivningen, framförallt från den 

offentliga sektorn. Exempelvis har både kvinnliga och manliga mellanchefer internaliserat 

den offentliga sektorns rollförväntning att ambulanspersonal ska kunna bli granskade från 

samhällsmedborgare och ser detta snarare som en förväntan de ställer på sig själva. Således 

kan vi tolka det som att mellanchefers handlingar organiseras genom att organisationens 

systemkrav inkorporeras och mellanchefen omvandlar det till förväntningar på sig själv. En 

risk som uppenbarat sig är att detta kan leda till högre arbetsbelastning för kvinnliga 

mellanchefer eftersom kvinnliga mellanchefer förutom att implementera offentliga sektorns 

systemkrav dessutom strävar efter att vara mer omhändertagande, relationsskapande och 

beskyddande av sin personal, på grund av att det förväntas av en kvinnlig chef. Det skulle 

tänkbart kunna leda till att de hamnar i en position där det förväntas mer att kvinnliga 

mellanchefer ska ställa fler och högre rollförväntningar på sig själva än vad det gör av de 

manliga mellancheferna. Det skulle kunna innebära att kvinnor och män får skilda livsvillkor 

eftersom förväntningar och värderingar anpassas efter individens kön (Angelöw, Jonsson och 

Stier, 2015: s. 127). Det är viktigt att belysa då vi menar att kön inte ska vara en orsak till att 

tyngre arbetsbelastning.  

 

Vilken typ av roll som en mellanchef antar utifrån mellanchefsteorin är beroende av hur 

respondenterna förhåller sig till sina underordnade samt överordnade. Den roll som 

mellancheferna antar påverkas av faktorer som bland annat arbetslivserfarenhet, drivkraft 

samt hur de förhåller sig till vänskapsrelationer. Dessutom har vi kunnat identifiera att 

mellancheferna antar olika roller i olika situationer och att de således inte är statiska. Anders 

har redogjort för att hans lojalitet ligger hos de överordnade då det är hos dem han får 

stöttning samt att det även innebär mer inflytande för honom i rollen. Att han vill ha mer 

inflytande kan möjligtvis påverka tendensen att han intar den prestationsdrivna 
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mellanchefsrollen då denna roll enligt mellanchefsteorin nämligen har ett stort inflytande. 

Utifrån insamlat resultat kan det dock ifrågasättas om ledarskapsstilen formulerad av Gjerde 

och Alvesson (2019) är för extrem, om det överhuvudtaget finns mellanchefer som tycker det 

är nödvändigt att driva på sina anställda mer än vad ledningens budskap redan gör. En tänkbar 

anledning till att vi inte har hittat mellanchefer som förstärker pressen på sin personal kan och 

andra sidan vara att mellanchefsteorin är utvecklad inom fältet för ledarskap vid universitet 

där det är tänkbart att mellanchefen upplever ett måste att pressa underordnade mer för att de 

ska prestera.  

  

Den impotenta ledarskapsstilen har inte kunnat identifieras hos någon. Det menar vi kan bero 

på att ingen av respondenterna är nya i rollen utan har några års erfarenhet. Det skulle 

samtidigt kunna bero på att ledarstilen inte existerar. Med utgångspunkt i rollteorin kan det 

dock tänkas att den existerar men att mellancheferna sällan visar på impotenta drag just 

eftersom det finns som systemkrav inom organisationen att individen i rollen inte ska vara 

handfallen. Om så är fallet innebär det att sociala påtryckningar i ambulanssjukvården gör att 

mellancheferna inte ser någon annan väg än att prioritera bland intressen när de upplever sig 

klämda i mitten för att få fortsätta vara kvar i sin roll (Svensson, 1992: ss. 79–81).  

 

Den vanligaste subjektspositionen som har identifierats är den paraplybeskyddande. Att just 

denna subjektsposition har visat sig vara den vanligaste hos mellanchefer inom ambulansen 

kan bero på att samtliga av respondenterna har en bakgrund som sjuksköterskor. Det kan 

därmed tänkas att det är en central personlig egenskap att sjuksköterskorna är 

omhändertagande i sin natur. Således kan det tänkas vara naturligt för dessa mellanchefer att 

anta den paraplybeskyddande mellanchefsrollen då den kan ses som den mest 

omhändertagande av de tre subjektspositionerna. Det skulle även kunna vara så att de flesta 

mellancheferna antar denna mellanchefsroll då de just omhändertagande mellanchefer som 

premieras inom vården. Det kan därmed tänkas att de antar rollen för att framstå på ett 

önskvärt sätt. Ledarstilen kan således ses som en strategi för mellanchefens 

identitetsbyggande.  

  



54 
 

6.3 Sammanfattning samt diskussion mellan resultat och metod 

Nedan följer en diskussion om relationen mellan uppsatsens resultat och forskningsmetod för 

att belysa hur vårt tillvägagångssätt och ansats kan tänkas ha styrt resultatet samt orsakat 

eventuella begränsningar. 

Den kvalitativa, konventionella, innehållsanalysen har varit behjälplig för att uppnå studiens 

syfte samt besvara frågeställningarna. Analysen har nämligen genererat djupare förståelse för 

fenomenet mellanchefer. Dessutom underlättades analysarbetet av valet av process för 

bearbetning av material då det resulterade i att materialet blev lättöverskådligt. Valet av 

insamlingsmetod, semistrukturerad intervju, ansågs på förhand vara den mest lämpade för att 

få djupgående förståelse för upplevelser samt beteenden och efter genomförande av samtliga 

intervjuer kvarstår denna uppfattning. Det då vi fått just förståelse för respondenternas egna 

upplevelser och beteenden. Efter genomförandet av intervjuerna kunde även konstateras att 

intervjuguiden fungerade väl och gav oss relevant information som in sin tur har kunnat 

användas för att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna. Det finns en medvetenhet kring 

risken att respondenterna svarat vad de tror är socialt önskvärt, att svaren kan vara vinklade 

eller att respondenterna inte har redogjort för sanningsenliga svar. Ingen av respondenterna 

gav dock indikationer för det utan vi möttes snarare av respondenter som mer än gärna ville 

delge sina upplevelser samt förhållningssätt. Det finns således ingen anledning att se svaren 

som icke sanningsenliga. 

Studiens urval har utgjorts av mellanchefer som arbetar på olika universitetssjukhus men som 

har samma befattning, de verkar inom ambulanssjukvården samt inom offentlig sektor. Det 

har framkommit att respondenterna upplever liknande förväntningar i rollen som mellanchef, 

dock har skillnader identifierats vad gäller respondenterna förhållningssätt till de olika 

förväntningarna. Dessutom har kvinnliga samt manliga respondenterna liknande 

förhållningssätt till överordnade samt underordnade. Något som kan ha påverkat resultatet är 

att respondenterna är i olika åldrar, har arbetat olika länge som mellanchefer samt har olika 

arbetslivserfarenheter. Dessa faktorer skulle kunna ha påverkat att mellancheferna har olika 

förhållningssätt till förväntningar men även att vissa individers förhållningssätt till 

underordnade och överordnade skiljer sig åt. 

I studien har även framkommit att prioriteringar som görs av intressen i mellanchefsrollen 

varken är statiskt över tid eller konsekvent för innehavaren. Resultatet tyder på att prioritering 

och omhändertagande av personalens intressen är mest förekommande i flest situationer. Som 
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tidigare nämnt innefattar denna studie dock ett nedslag i tid och eftersom mellancheferna 

menar att deras prioriteringar skiftar över tid ska resultatet tolkas med försiktighet. Det vill 

säga att personalens intressen är mellanchefernas främsta prioritering i de flesta situationer. 

Vi har inte heller kunnat urskilja gemensamma mönster i prioriteringar av omgivningens 

intressen hos kvinnor respektive män som kan härledas till könsstrukturer.  

6.4 Slutsatser och förslag på vidare forskning 

Sammanfattningsvis har studien undersökt mellanchefer inom den offentliga 

ambulanssjukvården vid universitetssjukhus. Som tidigare nämnt finns en forskningslucka 

kring hur kvinnliga och manliga mellanchefer själva upplever förväntningar som ställs på dem 

i rollen samt om kön kan inverka på prioriteringar av intressen i mellanchefsrollen. Studien 

har bidragit till att fylla denna forskningslucka då den genererat en förståelse för hur kvinnliga 

respektive manliga mellanchefer upplever att det är att befinna sig på en position mellan 

underordnade och överordnade.  

 

Studien besvarar båda forskningsfrågorna och kommer fram till att övervägande upplevda 

rollförväntningar i mellanchefsrollen är överensstämmande mellan könen. Det talar vid en 

första anblick för att kvinnliga och manliga mellanchefer inom ambulanssjukvården inte har 

skilda arbetsbelastningar. Vi har tolkat att anledningen till att likheter existerar kan vara att 

mellanchefer socialiseras in i rollen utifrån organisationens systemkrav, en tänkbar orsak att 

de har sådana systemkrav kan vara en önskan att sudda ut könsstrukturer i yrkestillhörigheten 

som traditionellt har varit manlig. Däremot visar studien vissa skillnader vilket indikerar att 

arbetsbelastningen kan skiljas åt och att kvinnliga ledare därmed har svårare att tillgodose 

sina medarbetare bra ledarskap. Det, i sin tur, skulle kunna påverka ambulanssjukvårdares 

möjlighet att erbjuda en jämlik och kvalitativ prehospital akutsjukvård. Genom att inta 

perspektivet från respondenterna själva har vi nämligen upptäckt att mellanchefer inte enbart 

förhåller sig till förväntningar som ställs på dem från omgivningen utan även från sig själva. 

Dessa har visat sig leda till en mängd rollkonflikter, som främst skapat känslor av 

otillräcklighet för de kvinnliga mellancheferna. Genom att utreda samt analysera vanligt 

förekommande rollförväntningar som mellancheferna ställer på sig själva, att vara tillgänglig, 

kompetent, motiverad och relationsskapande har vi kunnat tolka att kvinnliga mellancheferna 

utifrån teorin om könsrollssocialisation kan förstås internalisera samhällets förväntningar på 

hur en kvinna ska vara och får mer förväntningar att ta hänsyn till i rollen. Skillnaderna kan 

alltså förklaras som en konsekvens av rollförväntningar kopplat till könstillhörighet. 
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Det har också framkommit skillnader i respondenternas prioritering av underordnades 

respektive överordnades intressen men skillnaderna kan inte hänföras till mellanchefens 

könstillhörighet. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att offentliga sektorn ställer 

särskilda typer av förväntningar som genomsyrar hela den prehospitala universitetssjukvården 

och inte är möjliga för individen att tolka fritt utifrån dess kön. Vidare har även identifierats 

att mellanchefsrollen inte är statisk eftersom ett växelspel mellan intressen sker i rollen.  

 
För vidare forskning skulle det vara intressant att studera om universitetssjukhus och andra 

offentliga organisationer kompetensutvecklar anställda och mellanchefer för att de ska 

socialiseras in i rollen på ett önskvärt sätt. Alternativt om de selekterar bland anställda eller 

anpassar rekryteringsprocesser för att det inte ska existera skillnader i resonemang och 

attityder bland anställda. Vidare kan faktorer som ledarskapserfarenhet och -utbildning 

undersökas i förhållande till upplevelser av mellanchefsrollen. Studien har diskuterat att 

arbetslivserfarenhet tänkbart kan påverka mellanchefens upplevelser. Det hade varit intressant 

att veta om exempelvis organisationers ledarskapsutbildningar orsakar socialisering av 

beteenden i en chefsroll.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Hej! 

Återigen stort tack för att du tar din tid och deltar i denna studie. Vi håller just nu på att 

skriva vår kandidatuppsats på 15 högskolepoäng vid Sociologiska institutionen vid 

Uppsala Universitet. Du fick informationsbrevet skickat tidigare till dig som berättade lite 

om studien men för att fräscha upp minnet så undersöker vi mellanchefsrollen inom 

offentlig ambulanssjukvård vid olika universitetssjukhus. Vi vill skapa en större förståelse 

för hur mellanchefer upplever sin roll och arbetsuppgifter. 

 

Vi vill påminna om att deltagandet är helt frivilligt och att du när som helst samt utan 

anledning har rätt att avbryta utan någon förklaring. Gällande det materialet som kommer 

insamlas så kommer det endast vara vi två samt vår handledare som kommer att ta del av 

det. Det kommer således inte användas i annat syfte än till denna studie och vi kommer 

även att avidentifiera samtliga namn. För att underlätta efterföljande bearbetning av 

materialet som insamlas idag önskar vi att spela in intervjun, är det okej för dig? Intervjun 

beräknas ta ungefär 45–50 minuter och X kommer hallå i intervjun medan Y antecknar och 

inflikar om det skulle vara något. Har du några frågor redan nu eller är du redo att köra 

igång? 

 

Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat som avdelningschef?  

Vill du berätta lite om din yrkesbana? 

Har du någon utbildning? 

Hur hamnade du på din nuvarande tjänst?   

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Vem är din närmaste chef? 

Har du personer med personalansvar under dig? 

(Följdfråga) - om ja, har du även personalansvar för personal som inte har det? 

 (Följdfråga) - Hur många i gruppen och hur många kvinnor respektive män? 

Hur skulle du beskriva arbetsmiljön i teamet du ansvarar över? 

 (Följdfråga) - Finns det styrkor/brister? 

(Följdfråga) Anser du att det ligger det i din roll att ansvara över arbetsmiljön i teamet? Hur 

upplever du din egen arbetsmiljö som du verkar i? 
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(Följdfråga) Hur upplever du din arbetsbelastning? 

Tror du att en roll som mellanchef inom offentlig sektor skiljer sig från en roll som 

mellanchef i privat sektor? 

(Följdfråga) Vad gör den specifik? 

 

Mellanchefsskapet utifrån mellanchefsteorin 

Hur skulle du beskriva arbetet som chef på mellannivå? 

 (Följdfråga) - Fördelar? 

(Följdfråga) - Nackdelar? 

Skiljer sig det från vad du föreställde dig att arbetet skulle innebära? 

(Följdfråga) - Om ja: Hur då? Positivt? Negativt? 

Utifrån din arbetsroll hur upplever du att din relation ser ut till övriga anställda?  

(Följdfråga) - Hur ser din relation ut till de personer som jobbar över dig? 

(Följdfråga) - Hur är arbetsrelationen till din närmsta chef? 

(Följdfråga) - Hur ser din relation ut till de som arbetar under dig? 

(Följdfråga) - Skulle du säga att lojaliteten är större till någon av dessa grupper? I så fall 

vilken? 

Hur skulle du beskriva din ledarstil? 

(Följdfråga) - Upplever du att din roll är mer styrande eller mer stödjande eller varken eller? 

(Följdfråga) - Upplever du att du blir styrd eller stöttad uppifrån eller något av dem? 

Är det viktigt för dig hur dina kollegor ser på dig som mellanchef? 

(Följdfråga) På vilket sätt önskar du att de över dig ska betrakta dig? 

(Följdfråga) På vilket sätt önskar du att de under dig ska betrakta dig? 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 

(Följdfråga) - Ge gärna konkret exempel 

(Följdfråga) - vad är roligast i ditt arbete? 

Vad upplever du som mest utmanande med din befattning?  

(Följdfråga) Kan du ge exempel på svårigheter du stött på i rollen? 

Upplever du att du har handlingsutrymme och befogenheter i din roll? Upplever du att du har 

begränsningar i din roll? 

(Följdfråga) - Finns det beslut som du hade vetat vara delaktig i eller velat fatta som du inte 

har möjlighet till? 
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Mellanchefsskapet utifrån rollteorin 

Upplever du att det kan ställas flera olika förväntningar på din roll i en och samma situation?  

(Följdfråga) - Kan du beskriva olika typer av förväntningar som du upplever från olika håll? 

(Följdfråga) - från dina överordnade 

(Följdfråga) - från dem du är chef för  

(Följdfråga) - från andra aktörer 

(Följdfråga) - om ja, har det hänt att dessa krockar med varandra ibland? (Följdfråga)-om ja, 

hur parerar du mellan dessa? 

Om respondenten har upplevt olika förväntningar ställs nästkommande två frågor: 

Hur upplever du dina möjligheter att leva upp till förväntningar från olika håll?  

(Följdfråga) - Om respondenten säger sig uppleva sina möjligheter som goda: vad är det som 

möjliggör detta? Kan du ge exempel? 

(Följdfråga) - Om respondenten inte upplever sina möjligheter som goda: Vad hade du behövt 

för att det skulle gå att uppleva? något det skulle finnas mer/mindre av i ditt arbete? Kan du 

ge  exempel? 

Hur hanterar du förväntningar från olika håll? 

(Följdfråga) - Finns det förväntningar som är lättare att leva upp till än andra? I så fall varför 

tror du  att det är så? Vad tror du underlättar för att du just har enklare att leva upp till dem?  

(Följdfråga) - (Finns det några förväntningar du önskar att du kunde leva upp till bättre?)  

(Följdfråga) - Om inte: Vad önskar respondenten skulle vara annorlunda i 

arbetssituationen/villkoren? Exempel? 

Har du några förväntningar på vad de andra avdelningscheferna ska göra i sin roll? 

(Följdfråga) - vad är en bra avdelningschef för dig? Vad är en bra biträdande? 

Tycker du att du har fått kunskap om din rolls skyldigheter och rättigheter? 

(Följdfråga) om ja, kan du ge exempel på vad för rättigheter/skyldigheter? 

(Följdfråga) om nej, upplever du att det påverkar dig? Kan du ge exempel på hur det påverkar 

dig? 

Har du några förväntningar på dig själv i rollen? 

(Följdfråga) - om ja, har du några konkreta exempel? 

(Följdfråga) - om ja, upplever du att du kan leva upp till dina egna förväntningar när det 

kommer till rollen? 

Upplever du att andra som har liknande roll som dig ser på den rollen på ett annat sätt och 

agerar i rollen annorlunda från dig? 
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Bilaga 2. Informationsbrev till respondenter 
Förfrågan om deltagande i examensarbete om mellanchefer inom offentlig   ambulanssjukvård.  

Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen. 

Vi heter Caroline Törnkvist Mattsson och Klara Berglund Eriksson. Vi är två 

personalvetarstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet vill vi undersöka rollen 

som avdelningschef/biträdande avdelningschef inom ambulanssjukvården vid olika 

universitetssjukhus. 

Du tillfrågas, i din egenskap som avdelningschef/biträdande avdelningschef inom 

ambulanssjukvården vid ett universitetssjukhus, om du skulle vilja delta i en intervju. Vi tror 

nämligen att din erfarenhet samt expertis kan vara av stor vikt för studien. Materialet kommer 

att samlas in under vårterminen 2022 genom intervjuer. Vi hoppas därför kunna boka in ett 

datum i april/maj som passar dig där vi genomför intervjun antingen genom att ses i 

verkligheten alternativt över Zoom/Meets eller liknande. Beräknad tidsåtgång är 45 minuter. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det eventuellt insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledaren har 

tillgång till materialet under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det 

insamlade materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi 

och vår handledare har tillgång till det. Materialet kommer vidare att analyseras och 

publiceras i form av en C-uppsats vid den Sociologiska institutionen. Återkom gärna till oss 

om du är intresserad av att delta i studien.     

Med vänliga hälsningar. 

Caroline Törnkvist Mattsson och Klara Berglund Eriksson, studenter vid Sociologiska 

institutionen. 

 

Kontaktuppgifter: 

Caroline Törnkvist Mattssons         Klara Berglund Erikssons 

Telefon: x                                        Telefon: x  

E-post: x                                          E-post: x 

 

Handledare: Universitetslektor Emma von Essen, emma.von.essen@soc.uu.se 
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Bilaga 3. Deklarering av arbetsinsats 

Deklarering: 
 

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar 
till att gemensamt klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. 
Ange nedan för var och en av uppsatsens delar den procentuella 
arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. Deklareringen placeras 
sedan som bilaga i uppsatsen. 

 
Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 % 
 

Tidigare forskning 

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 % 
 

Teorikapitel 

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 % 
 

Metodkapitel 

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 % 
 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering) 

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 % 
 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 % 
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Diskussionskapitel 

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 % 

Bilagor 

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 % 
 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 % 
 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 % 
 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 50 %   Författare 2: 50 % 
 

Skriv under nedan: 

 
Ort, Datum Ort, Datum 

Uppsala, 2022-05-23 Uppsala, 2022-05-23 

	
Författare 1: Författare 2: 

 

Namnförtydligande:	 Namnförtydligande 

Klara Berglund Eriksson           Caroline Törnkvist Mattsson 

 

 

 


