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Sammanfattning 
Denna uppsats är en kvalitativ studie som syftar till att studera hur den psykosociala-

arbetsmiljön för mellancheferna vid Billerud-Korsnäs Karlsborg ser ut. Uppsatsens fokus är 

att undersöka hur mellancheferna upplever sin nuvarande arbetssituation och hur upplevelsen 

av rollen som mellancheferna är i organisationen. Empirin samlades in under hösten 2015 

genom intervjuer med fem mellanchefer och bearbetades med hjälp av en teori om rollstress 

och krav- och kontrollmodellen. Resultatet visar att arbetsmiljön är komplex och svårhanterlig 

där rollen som mellanchefsrollen består av en hög nivå av rollstress.  

 

 

Nyckelord: mellanchef; krav; kontroll; rationaliseringsprocess; rollstress. 
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1 Inledning  
Globaliseringen är idag ett faktum som medför att vi lever i ”en enda värld” där länderna har 

kommit att bli allt mer beroende av varandra (Giddens, 2007, s 16). Konsekvensen av detta är 

att nya förhållanden i arbetslivet har skapats, med en högre konkurrens där framtiden inte går 

att förutsäga i lika stor utsträckning som tidigare (Theorell, 2012, s 16). De nya kraven som 

omvärlden ställer har tvingat organisationer att i allt högre utsträckning anpassa sig till dessa 

krav. I slutet av 80-talet och början av 90-talet genomgick flertalet organisationer 

förändringar, rationaliseringsprocesser, det talas om att de gick från en byråkratisk 

organisation till en mer postindustriell, mindre hierarkisk, form av organisation (Drakenberg, 

1997, s 7).  

 

Arbeten med högre tempo, tidspress och ökad sjukfrånvaro samt fler fall av stressrelaterade 

arbetssjukdomar är resultatet av det nya arbetslivet (Axelson, Thylefors, 2005, s 19 och Levi 

via Kidenberg och Wallin, 2000, s 37). Eftersom arbetsmiljön utgör en stor del av en individs 

totala hälsa (Axelson, Thylefors, 2005, s 19) och förändringar i miljön påverkar alla anställda 

i ett företag på olika nivåer är det ett viktigt undersökningsområde. Drakenberg (1997, s 8) 

beskriver t.ex. mellanchefens förändrade position vid en omorganisation och mellanchefens 

ansvar för att verksamheten ska fungera. Mellanchefernas makt och befogenheter ökar med 

ansvaret, men det är dock svårt att upprätthålla ett gott ledarskap om antalet underställda 

medarbetare blir för många (ibid; Hagström, 2003, s 316 -317). Mellanchefernas arbete blir 

splittrat och de har inte tid för beslutsfattande, vilket innebär att fritiden får lida och de har 

svårt att slappna av och känner att de hamnar i kläm mellan högre chefer och medarbetare 

(Drakenberg, 1997, s 71-71). Statistik visar att allt fler anställda idag rapporterat att de har en 

för hög arbetsbelastning. Därför är mellanchefernas arbetsmiljö intressant att studera då den i 

många fall är komplex, svårhanterlig och stressig. 

 

Ett företag som rationaliserats är Billerud-Korsnäs Karlsborg (BKK). Företaget har genomfört 

tre rationaliseringsprocesser under 15 år. BKK är en pappersfabrik i norra Sverige och en av 

de största arbetsgivarna i Kalix kommun. BKK är ett exportföretag där efterfrågan av deras 

produkter från länder utanför Sverige är viktig. Precis som i många andra organisationer 

genomgick företaget en rationaliseringsprocess under 90-talet. Denna rationalisering innebar 

bland annat att organisationen plattades ut, det vill säga blev mindre hierarkisk, och mer 

målstyrd. Antalet mellanchefer minskades för att kunna effektivisera beslutsprocesserna och 

uppfylla de krav som omvärlden kommit att ställa. För BKK har omorganiseringen fortsatt 
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under 2000-talet, två större rationaliseringsprocesser har genomförts och dessa har bidragit till 

än större förändringar för mellancheferna och deras roll. Idag har BKK 430 anställda och de 

tre rationaliseringsprocesserna har lett till att mellancheferna har fått än fler medarbetare 

under sig än vad de hade före. De har också fått fler arbetsuppgifter. De senaste åren har BKK 

haft en hög omsättningen av mellanchefer. Därför är det intressant att studera psykosociala 

arbetsmiljön för den krympande skaran av mellanchefer som ännu finns kvar vid BKK 

(www.billerudkorsnas.se).  

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka Billerud-Korsnäs Karlsborgs mellanchefers psykosociala 

arbetsmiljö.  

 

Aktuella frågeställningar är:  

1. Hur upplever mellancheferna sin nuvarande arbetssituation? 

2. Hur upplevs rollen som mellanchef i organisationen? 

1.2 Billerud-Korsnäs 
Billerud-Korsnäs är ett ledande företag i Europa inom förnybara förpackningsmaterial och 

omsätter idag cirka 20 miljarder kronor. De har tre affärsområden ”packing paper”, 

”consumer board” och ”containerboard”. Det första avser nyfiberbaserat kraft- och 

säckpapper av avsalumassa. Det andra området tillverkar kartong av nyfiber till bland annat 

vätske-förpackningar, något som de är världsledande leverantör av. Det tredje och sista 

området de producerar handlar om världens mest använda förpackningsmaterial, wellpapp. De 

har kunder och partners i mer än 100 länder världen över, kunderna är allt från 

livsmedelsföretag till kosmetikföretag. Organisationen omfattar 4 300 anställda fördelade på 

13 försäljningskontor samt åtta produktionsanläggningar världen över 

(www.billerudkorsnas.se).  

 

BKK i Kalix kommun är en av fyra produktionsanläggningar i Sverige och den fabrik som 

valts för denna studie. Fabriken tillverkar säck- och kraftpapper samt avsalumassa och har 

430 anställda (ibid). Anledningen till valet av denna fabrik är att det finns intresse från båda 

parter, student och organisation, för utförande av studie. BKK har genomgått tre större 

rationaliseringsprocesser, den första skedde under den senare delen av 90-talet. Förändringen 

medförde en mindre hierarkisk organisationen där syftet var att uppfylla omvärldens 

förändrade tillvaro med ökade krav. År 2005/2006 genomfördes den andra rationaliserings-
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processen där de ville kapa kostnader. Ett antal personer sades upp på flera enheter och 

grupper kom att omorganiseras. Den sista förändringen genomfördes 2012 i samband med 

ihopslagningen av Billerud och Korsnäs. Ihopslagningen medförde nya system och 

förändrade arbetsroller för bland annat mellancheferna. Dels fick mellancheferna fler 

administrativa uppgifter exempelvis fakturahantering då human resource (HR) funktionen 

kom att centraliseras (Nyckelperson, BKK). BKK har haft en hög omsättningen på 

mellanchefsrollen senaste åren, flera anställda i företaget ser detta som ett problem. Det är 

därför intressant att studera mellanchefens roll och deras psykosociala arbetsmiljö. För att 

upprätthålla den konfidentialitet som utlovats kan vidare information gällande organisations-

schema och mellancheferna inte ges.  

1.3 Definition 

1.3.1 Mellanchefer 
Forskare menar att mellanchefens roll är svår att definiera men flera är överens om att det inte 

är en förminskad roll av högre chefer eller en förbättrad form av övervakning. En del 

benämner den som en samordningsroll fast med en begränsande självbestämmanderätt 

(McConville, 2006). Andra har förklarat den som implementerande eftersom de ska se till att 

beslut från högre nivåer implementeras på lägre nivåer (Floyd, Wooldridge, 1994). I denna 

studie anses en mellanchef vara en person som har en eller flera chefer över sig samt en grupp 

anställda medarbetare under sig. Ingen skillnad på mellanchefer och första linjens chefer sker 

i denna studie eftersom företaget som studeras har få led av chefer.  

1.4 Disposition 
Först presenteras den tidigare forskning som legat till grund för studien. Därefter redogörs det 

för det teoretiska ramverk som valts för studien, rollstressteori med begreppen rollkonflikter, 

rolltvetydighet och rollöverbelastning. Sedan tas krav- och kontrollmodellen upp som 

används som komplement och i relation till rollstressteorin. En presentation av metodavsnittet 

sker sedan där val av ansats, datainsamling och urval läggs fram. Kodningsprocessen, etiska 

överväganden samt reliabilitet och validitet diskuteras efter det. Avslutningsvis kommer 

resultat-/analysdelen att presenteras som följs av avslutande diskussion, slutsats och förslag på 

vidare forskning.  

2 Tidigare forskning 
Inför denna studie har ett femtiotal artiklar behandlats och av dem har de mest relevanta valts 

ut, dessa presenteras i denna del. Först presenteras resultat från tidigare forskning som 
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beskriver varför organisationer genomfört rationaliseringsprocesser. Därefter redogörs det för 

forskning som beskriver förändringarnas konsekvenser för mellanchefsrollen. Slutligen 

presenteras forskning vars resultat menar att mellanchefens roll är mycket viktig i dagens 

organisationer.  

2.1 Organisationsförändring 
Den tidigare forskningen som studerats menar på att globaliseringen är den kraft som ligger 

bakom att vi lever i en postmodern tid där moderna former av organisationer har ersatt 

byråkratiska. Rationaliseringsprocesserna som genomfördes för att skapa denna 

postmodernitet började under slutet av 80-talet och början av 90-talet. De byråkratiska 

organisationsformerna ansågs ineffektiva och ovilliga till innovation och förändring, vilket 

under denna tid blev avgörande för om en organisation överlevde eller inte. Den nya 

ekonomin som uppkom medförde bland annat nya tekniker och högre konkurrens. Den 

tekniska utvecklingen kom att ersätta allt fler arbeten på ett billigare sätt, i samklang med den 

högre konkurrensen tvingades organisationer att decentraliseras samt göra stora nedskärningar 

för att kunna hänga med i omvärldens krav. De postmoderna organisationsformerna blev 

resultatet av rationaliseringsprocesserna som allt fler företag genomförde och som gav lägre 

kostnader, högre flexibilitet och snabbare processer. Däremot medförde det avskedande av 

flertalet mellanchefer (Holden, 2004, Beylerian et al, 2003; Allen et al, 2001; Carlström, 

2012; Depson et al, 1992, McKenna et al, 1982; Floyd, Wooldridge, 1994; McConville et al, 

1999). 

2.2 Mellanchefens förändrade roll  
Flertalet studier visar att rationaliseringsprocesserna som bidrog till mindre hierarkiska 

organisationer medförde en förändrad roll för mellancheferna. De fick ett större ansvar genom 

att de svarade på krav både uppifrån och nerifrån, samtidigt som de utövade en begränsad 

kontroll. Förändringarna medförde att mellancheferna fick flera nya uppgifter och flera av de 

tidigare studierna visade att mellancheferna saknade kunskap för att kunna genomföra de nya 

arbetsuppgifterna. Det handlade om kunskap i ekonomi, teknik och personalhantering 

(Hendry 2006; Harding, 2014; Dopson et al, 1992; Dopson, Newell, 1996; McConville et al, 

1999; McConville 2006). Av de mellanchefer som studerats i den tidigare forskningen 

menade även flera att de inte får tillräckligt med information för att kunna klara sina nya 

uppgifter, vidare kände dem att de tappade kontrollen över sin egen arbetssituation. En del 

mellanchefer kände till och med att de ville söka arbete på annat håll eftersom situationen var 

ohållbar (Dopson, Newell, 1996).  
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I en studie som jämförde olika nivåer av anställda visade det sig att mellanchefer var de som 

var mest missnöjda och stressade över sitt arbete (Ivancevich et al, 1982). Studier visar även 

på att de moderna organisationerna gav upphov till att rollkonflikter uppstod, det vill säga att 

två roller står i konflikt med varandra. Mellanchefen fick agera i olika arbetsroller och möta 

krav från både deras egna chefer och deras underställda vilket kunde orsaka konflikter. Det 

exemplifierades att mellanchefer inte kunde upprätthålla ett bra chefskap och samtidigt vara 

en tillgänglig och närvarande ledare. Många ansåg att det var de stora personalgrupperna som 

orsakade problemen samt att rollerna som exempelvis teknisk expert och chef motsätter 

varandra och därför inte går att kombinera. För att hantera situationen behövs vägledning, 

resurser och stöd enligt forskarna (McConville et al, 1999; Hagström, 2003). Det nya 

arbetslivet som mellancheferna tycks befinna sig i skapar, enligt tidigare forskning, 

konsekvenser så som ständig uppkoppling och tillgänglighet. Gränsen mellan arbete och fritid 

suddas ut och arbetet tränger in i hela livet. Återhämtning är begränsad i dagens arbetsliv 

samtidigt som antalet faktorer som ökar risken för sjukdomar ökar (Levi, via Kidenberg och 

Wallin, 2000, s 12, 37; Theorell, 2012, s 16.). 

2.3 Vikten av mellanchefen 
Tidigare forskning menar att mellanchefen tidigare har kritiserats och ansetts som överflödig. 

Flera företag och forskare menar idag att mellanchefen är räddaren av de moderna 

organisationerna och en roll som inte kan tas förgiven varken av dem själva eller av andra. 

Rollen som mellanchef anses viktigare idag än tidigare eftersom det är mellancheferna som 

håller ihop ledet av förväntningar mellan högre och lägre nivåer i organisationen. De 

implementerar förändringar och har möjlighet att påverka prestationerna hos de underställda. 

Däremot är minskningen av mellancheferna ett faktum idag som inte kommer förändras 

menar forskarna (Thomas, 2002; Depson et al, 1992; Carlström 2012; Floyd, Wooldridge, 

1994). 

 

Flera studier visar att den komplexa arbetssituationen mellanchefen innehar med hög 

arbetsbelastning, är en roll som ingen vill ha (McConville, 2006; Aurell, 2004). Trots den 

press som mellanchefen tycks ha väljer ändå många personer att ta dessa positioner. 

Anledningen är att det anses som en utmanande och spännande position som kräver stort 

engagemang. Den skapar personlig utveckling och kompetens, vilket är stora 

motivationsfaktorer för människan (Drakenberg, 1997, s 71). Av den forskning som lästs för 
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denna uppsats har endast en studie av Aurell visat mellanchefer som trivs med sin 

arbetssituation. Dessa arbetade bland annat inom polisen och äldreomsorgen, de ansåg sig ha 

mycket frihet i arbetet samtidigt som de kunde balansera de olika kraven de fick nerifrån från 

medarbetare och uppifrån från chefer (Aurell, 2004).  

 

Den tidigare forskningen studerade hur mellanchefens roll såg ut i företag som genomgått 

endast en större rationaliseringsprocess. Forskning om hur flera rationaliseringsprocesser 

inom samma organisation påverkar mellanchefsrollen har inte stötts på under studiens gång 

och därför bidrar denna studie till ny kunskap om hur mellanchefers situation är efter flera 

rationaliseringsprocesser. Den tidigare forskningen som presenterats målar upp en tämligen 

negativ bild av mellanchefsrollen efter förändringar i verksamheten genomförts. Det är 

intressant att studera om BKK:s genomförande av tre rationaliseringsprocesser har gjort att 

deras mellanchefer fått en bättre arbetsmiljö där hänsyn tagits till deras situation eller om 

förändringarna följer i linje med tidigare forskning där arbetsmiljön visat sig som 

svårhanterlig. 

3 Teori  
I denna del presenteras det teoretiska ramverket som ligger till grund för analysen. Först 

redogörs det för den psykosociala arbetsmiljö som är grunden för de teorier som valts i denna 

studie. Den psykosociala arbetsmiljön har många definitioner, i den litteratur som studerats 

inför studien används Erikssons definition mest, varför studien kommer att använda sig av 

denna. Vidare används förklaringar gjorda av Axelson och Thylefors för att förtydliga. Den 

första teorin som sedan redogörs är rollstressteori och dess faktorer rollkonflikt, 

rolltvetydighet och rollöverbelastning. Utifrån den undersökning som genomförts är Kahn den 

som först skrev om denna teori, dock har hans ursprungliga verk inte funnits tillgänglig varför 

andra verk samt verk skrivna av andra författare har använts. 

 

Efter rollstressteorin presenteras Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell som i 

relation till rollstressteorin ska öka förståelsen av mellanchefens situation. För att förtydliga 

begreppen i modellen har utöver Karaseks och Theorells gemensamma bok ”Healty Work” 

även artiklar och annan litteratur av Eriksson och Theorell använts. Krav, kontroll och 

stödmodellen som den benämns numera kommer endast att användas utifrån krav- och 

kontrollfaktorerna. Stödfaktorn kommer att utelämnas då den inte anses, utifrån min tolkning 

av författarnas definition, bidra med ökad förståelse av empirin. Det former av stöd som data 
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ger kan istället relateras till krav- och kontrollfaktorerna. Det bör förtydligas att modellen ofta 

används av andra forskare för att förklara vad som påverkar uppkomsten av stress, modellen 

används inte för att mäta stress.  

 

Det är av vikt att klargöra hur begreppet stress kommer användas utifrån teorin, eftersom 

stress är en viktig faktor i rollstressteorin samt krav- och kontrollmodellen. I studien är syftet 

med stress inte att beskriva eller göra kopplingar till den fysiologiska processen i kroppen 

utan endast till att studera vad som kan orsaka stress i arbetet samt vad det kan leda till för 

konsekvenser för arbetarna. Det finns positiv stress som ökar motivation och prestation och 

negativ stress som ger motsatta effekt (Kaufmann och Kaufmann, 2010, s 297), dessa i 

relation till arbetet är det som är av intresse i denna studie.  

3.2 Psykosocial arbetsmiljö 
Det psykosociala synsättet handlar om omgivningens påverkan och hur individen formas som 

människa. Psykosocial arbetsmiljö handlar om arbetsmiljön och arbetarnas samspel i den. 

Samspelet avser de sociala relationerna, arbetets innehåll och dess organisering. Det handlar 

om att studera faktorer på arbetsplatsen som påverkar individen, däremot kan man inte bortse 

från individens privatliv och personlighet som också kan påverka arbetet (Eriksson, 1991, s 

156). Samhället och individerna förändras ständigt och därmed ändras även de psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna. Anledningen är att faktorerna bestäms av arbetets innehåll, dess 

organisering och relation, vilket i sig påverkar upplevelsen av arbetet (Eriksson, 1991, s 157). 

Sammantaget kan man säga att psykosocial arbetsmiljö handlar om samspelet mellan individ 

och miljö (Axelson, Thylefors, 2005, s 25). 

3.3 Rollstressteori 
Roller påverkar tillfredsställelse och välbefinnande på många sätt, varför rollperspektivet kan 

vara ett bra sätt att upptäcka om uppenbara konflikter finns (Kaufmann och Kaufmann, 2010, 

s 337). Med detta som utgångspunkt har jag valt att använda rollteori och inriktningen 

rollstressteori med dess tre faktorer, rollkonflikter, rolltvetydighet och rollöverbelastning vid 

analys av data. Alla roller har konkurrerande förväntningar och därmed även 

mellanchefsrollen, teorin anses därför lämpad att använda i analysen för att besvara 

frågeställningarna. 

 

Människan ingår i flera olika roller exempelvis dotter, syster, student och träningsinstruktör, 

alla rollerna har olika förväntningar förknippade med sig. Det är individen själv eller andra 
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individer associerade med rollen som begränsar dessa förväntningar. När förväntningarna är 

motstridiga, tvetydiga eller överbelastade, kommer individen att uppleva en rollstress 

(Örtqvist, 2006, s 399-400). Rollstress handlar om krav och förväntningar som inte går att 

uppfylla eller bemöta (Örtqvist, 2007, s 13). Rollstress består av tre faktorer rollkonflikt som 

definieras som oförenliga förväntningar inom en roll. Rolltvetydighet som innefattar osäkerhet 

av vilka handlingar man ska göra för att fullgöra förväntningarna på rollen. Rollöver-

belastning handlar om tid och resurser som inte räcker till för att möta förväntningarna av 

åtagande och skyldigheter för att fullgöra rollen (Örtqvist, 2006, s 399-400). Dessa 

stressfaktorer kallas även stressorer och förklaras mer i kommande avsnitt. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Rollstress och dess faktorer 

 

3.3.1 Rollkonflikt 
Rollkonflikter är ett tillstånd av osäkerhet och spänning där rollinnehavaren får motstridiga 

förväntningar riktade mot sig (Kaufmann och Kaufmann, 2010, s 337-339). Motstridiga 

förväntningar handlar om krav från en och samma person exempelvis chefen samt krav från 

flera personer som i sin tur kräver olika saker. Vidare kan det finnas motstridiga krav i de 

olika roller som man ingår i samt att ens personliga värderingar kan strida mot en förväntning 

på rollen (Kaufmann och Kaufmann, 2010, s 337-339). Det vill säga att förväntningarna som 

medlemmar har på rollen men även förväntningar som utomstående personer har på rollen är 

oförenliga. Ett vanligt exempel är mellanchefen och dess roll som mellanhand mellan 

anställda och chefer. De ska ta order uppifrån och samtidigt uppmärksamma krav nerifrån. 

Rollkonflikter kan även uppstå om oenighet om vem som ska utföra vissa uppgifter 

(Jakobsson, 2013, s 134). Studier har visat att mellanchefer har den högsta upplevelsen av 

Rollstress	  

Rollkon6likter	  

Rolltvetydighet	  

Rollöverbelastning	  
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rollkonflikter och studenter den lägsta (Örtqvist, 2007, s 13-18). Rollkonflikter skapar 

otillfredsställelse och anspänning hos individen vilket på lång sikt ger sämre prestationer 

(Jönsson, Tranquist, 2003, s 20-21). De kan vidare leda till uppgivenhet, initiativlöshet och 

handlingsförlamning (Thylefors, 1991, s 97) samt en mer omfattad personalomsättning 

(Kaufmann och Kaufmann, 2010, s 337-339). 

3.3.2 Rolltvetydighet 
Den andra stressoren handlar om tvetydighet eller oklarhet i en önskad förväntning, detta gör 

det svårt och nästintill omöjligt för individen att svara på eller fullgöra de förväntningar och 

krav som finns relaterade till rollen. Två sorters tvetydighet är involverade, en som relaterar 

till klarheten av rollen och den andra relaterar till klarheten inom rollen (Örtqvist, 2007, s 13-

18). Oklarhet i rollen handlar om att individen inte vet hur rollen ska utformas eller att ens 

egna och andras förväntningar inte riktigt stämmer överens (Nilsson, 1996, s 157). Det kan 

handla om bristande kommunikation om förväntningar inom organisationen vilket kan skapa 

oklarhet (Jönsson, Tranquist, 2003, s 20-21). Tvetydighet undviks när en person vet, har 

kunskap om, hur han ska utföra rollen (Örtqvist, 2007, s 13-18). Studenter är den grupp som 

hamnar högre upp på skalan av rolltvetydighet medan mellanchefer hamnar under medel 

(Örtqvist, 2007, s 13-18). Rolltvetydighet kan leda till lågt självförtroende, känsla av 

meningslöshet och avsaknad av egenvärde (Thylefors, 1991, s 98). Arbetstillfredsställelse och 

prestation kan påverkas negativt (Jönsson, Tranquist, 2003, s 20-21).  

3.3.3 Rollöverbelastning 
Rollöverbelastning handlar om förväntningar och krav på rollen i relation till tid och resurser, 

där brist på dessa kan leda till krav som är omöjliga att handskas med (Örtqvist, 2007, s 13-

18). Många krav från olika håll och det val och prioriteringar man gör kommer skapa mer 

eller mindre konflikter (Thylefors, 1991, s 96). För många förväntningar på en och samma 

roll ger en hög arbetsbelastning och Thylefors anser att rollöverbelastning orsakar mest 

problem av de tre stressfaktorerna. (Lennéer Axelson och Thylefors, 2005, s 87-88). 

3.3.4 Konsekvenser av rollstress 
Rollstress utifrån ovanstående faktorer kan leda till flertalet konsekvenser, en del nämndes 

löpande ovan medan de som är relaterade till alla tre faktorerna presenteras i följande del. Om 

en individ inte kan prestera på den nivå som det förväntas på grund av för höga krav och för 

låg kontroll kan individen känna att han tappar kompetens. Arbetstillfredsställelsen kan också 

påverkas. Vidare kan rollstress bidra till en lägre grad av vilja att identifiera sig med 

organisationen samt kan tanken att sluta arbete öka. Emotionell utmattning samt högre 
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spänningar relaterade till ångest kan också uppkomma (Örtqvist, 2006, s 406-409). Stress och 

ohälsa kan uppkomma när kraven är för höga och oförenliga (Zanderin, 2005, s 158-159).  

3.4 Krav- och kontrollmodellen 
Krav- och kontrollmodellen handlar om psykosocial arbetsmiljö och är från början skapad av 

Karasek men utvecklad av bland annat Theorell. ”Syftet med modellen är att visa hur 

individens psykiska status i stor utsträckning formas av olika kombinationer av arbetskrav 

och handlingsfrihet” (Eriksson, 1991, s 158). Modellen kan förutspå flertalet hälso- och 

beteendekonsekvenser av arbetets struktur genom de psykologiska krav som arbetet ställer 

och den skicklighet och kontroll som individen har över uppgifterna (Karasek och Theorell, 

1990, s 31). Stressrisker i arbetet är i grunden det modellen förutspår som i sig kan leda till 

olika sjukdomar (Karasek, 1998, 322 ff). Flertalet undersökningar visar på sambandet mellan 

krav och kontroll i arbetet och risk för sjukdomar. Vanliga sjukdomar är utmattnings-

syndrom, mag- och tarmbesvär samt hjärt- och kärlsjukdomar (Theorell, 2012, s 69-70).  

 

Modellen så som den använts i studien består av två faktorer krav och kontroll. Först ska 

klargöras att den psykologiska ansträngningen som det talas om kommer från ”den 

sammanlagda effekten av krav på arbetet och den grad av beslutsmöjligheter som finns hos 

arbetaren som möter kraven” (Karasek, 1979, s 285 ff). Ansträngning uppkommer då det är 

fler krav än graden av beslutsförmåga (Ibid). 

 

Figur 2: Krav- och kontrollmodellen (Eriksson, 1991, s 157) 
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3.4.1 Krav 
Kraven handlar om psykiska krav i arbetet, det vill säga hur hårt man arbetar, de fysiska 

kraven omfattas inte. De psykiska kraven kan delas upp i kvantitativa och kvalitativa där de 

psykiska kraven kan vara deadlines, löner och produktionsnivån. De kvalitativa handlar om 

koncentration och rollkonflikter i arbetet. En lagom nivå på kraven skapar effektivitet, 

tillfredsställelse och välmående i arbetet. Höga krav leder till katastrof och ohälsa (Karasek 

och Theorell, 1990, s 63; Theorell et al, 1999, s 38-49). Psykologiska krav ökar både lärande 

och stress, vilket är motsägande faktorer (Karasek och Theorell, 1990, s 61). En individ som 

utsätts för krav går in i ett ”beredskapstillstånd”. Det innebär att en bedömning av kraven sker 

och därefter följer en reaktion. Har individen kontrollen att klara kraven uppstår positiv stress 

som ökar produktiviteten och glädjen. I de fall kontroll inte finns över kraven uppstår en 

negativ stress vilken kan vara skadlig för hälsan på lång sikt (Eriksson, 1991, s 161).  

3.4.2 Kontroll 
Kontroll innebär ”att man kan ta kommando över de flesta av sina vardagssituationer och då 

även över de flesta lite oväntade situationer som man kan ställas inför” (Theorell, 2012, s 

21). Vid förlorad kontroll uppstår stress (ibid). I krav- och kontrollmodellen handlar kontroll 

om graden av beslutsutrymme som organisationen ger individen. Kontrollfaktorn består av två 

delar färdighetskontroll respektive uppgiftskontroll, dessa brukar i det flesta fall analyseras 

tillsammans. Färdighetskontroll handlar om att man får utnyttja de kunskaper man har i 

arbetet samt att man har möjlighet till lärande i arbetet. Uppgiftskontroll handlar om hur 

mycket inflytande man har över sitt arbete exempelvis hur arbetet ska planeras och utföras 

(Karasek och Theorell, 1990, s 58; Theorell et al, 1999, s 38-49). Kompetensutveckling leder 

till ökad kontroll i arbetet då krav kan uppfyllas i större utsträckning, en hög beslutsförmågan 

skapar i sin tur bättre möjlighet till lärande samt minskar stress. (Theorell, 2012, s 28; 

Karasek och Theorell, 1990 s 61). Lärande och kontroll är beroende av varandra. Högre 

kontroll i arbetet minskar känslan av stress och skapar lägre sjukfrånvaro, psykiskt 

välmående, bättre trivsel, färre uppsägningar och större motivation (Theorell et al, 1999, s 38-

49; Eriksson, 1991, s 163). Ohälsa skapas genom att kunskaper inte utnyttjas till fullo och där 

kontrollen är låg (Theorell et al, 1999, a 38-49).  

 

Stesssdiagonalen (linjen upp i figur 2) handlar om att krav och kontroll inte går ihop, pilen 

visar att ju längre ut på den vi kommer ökar risken för psykisk ohälsa. Den andra linjen 

aktivitetsdiagonalen (linjen ner i figur 2) visar att ju längre ut längst denna vi kommer desto 

mer lär man sig (Eriksson, 1991, s 158). Vill man bevara ett tillstånd av hög produktivitet och 
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välmående måste krav och kontroll ökas i lika utsträckning annars kan ohälsa uppstå 

(Eriksson, 1991, s 159). 

3.4.3 Arbetstyper 
Utifrån olika grader av psykologiska krav i arbetet och beslutsutrymme/kontroll, formas fyra 

olika typer av extrema arbetartyper, aktiva-, passiva-, spända- och avspända (Karasek och 

Theorell, 1990, s 31). Av den empiri som samlats in för denna studie är det främst den spända 

och aktiva typen som kommer användas varför resterande endast presenteras i sin korthet.  

 

I den spända typen är de psykologiska kraven höga och beslutskraften låg, möjligheten att 

använda ens kunskaper i arbetet är liten. Ökad press och stress relateras till den spända typen 

och ofta kan inte det existerande handlingsutrymmet möta de krav som ställs. I denna typ är 

produktiviteten låg, det förklaras som den mest ogynnsamma reaktionen av psykologisk 

ansträngning och kan vara i timmar vilket inte är hälsosamt. Det talas om en restspänning som 

är skadlig i för hög dos men om den är som ”vanligt” fungerar den som en upphetsande 

reaktion. Är stressen långvarig blir den som sagt skadlig och en alltför hög psykologisk 

ansträngning leder i det långa loppet till stressrelaterade sjukdomar så som hjärtproblem och 

utmattning (Karasek och Theorell, 1990, s 31-33; Theorell et al, 1999, s 38-49). Den spända 

typen av arbetare vill inte och har inte möjligheten till lärande och utveckling i arbetet. 

Uppstår problem löser dem det då, det finns inget förebyggande arbete (Theorell, 1999, s 38-

49). 

 

Den aktiva typen har den mest krävande situationen, vilket är typisk för professionella jobb 

som chefer. Individen har höga krav och hög kontroll vilket skapar frihet att använda alla 

förmågor som besitts (Karasek och Theorell, 1990, s 35-36).  Individerna med hög kontroll 

kan möta de krav som ställs på dem, (Theorell et al, 1999, s 38-49) dessa personer har enligt 

forskning visats vara aktiva även utanför jobbet och ses därmed som de som mår bäst. 

Prestationsförmågan är hög och negativa psykologiska krav finns inte. En positiv psykosocial 

utkomst där lärande och växande i arbetet är resultatet av de höga beslutsmöjligheterna 

(Karasek och Theorell, 1990, s 35-36). Lösningar på framtida problem utvecklas i tid 

(Theorell, 1999, s 38-49). Det finns såklart stressorer i dessa arbetstyper också men de 

översätts till handlingar och lärande. Den skadliga restspänning som talades om ovan finns det 

lite av, endast ”vanlig” ansträngning existerar (Karasek och Theorell, 1990, s 35-36). 
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Avspända typen har ett avslappnat arbete med låga krav och hög kontroll. Tiden och 

behörigheten att svara på alla krav finns. Lägre psykologiska krav ger lägre risk för 

sjukdomar då man kan ge sin optimala prestation på de krav som ställs. Dessa individer är i 

regel lyckligare och hälsosammare än de spända (Karasek och Theorell, 1990, s 36). Passiva 

typen har låga krav och låg kontroll. Detta är det andra stora psykosociala arbetsproblemet 

författarna beskriver eftersom passivitet visar sig både i arbetet och på fritiden. Ett negativt 

lärande uppkommer, så kallad ”inlärd hjälplöshet”, vilket innebär att de kunskaper och 

färdigheter som individen har gradvis kommer minska. Detta resulterar även i att deltagande i 

aktiviteter utanför arbetet minskar, det vill säga passivitet är en följd av ”inlärd hjälplöshet” 

(Karasek och Theorell, 1990, s 37-38). Sammantaget kan man utifrån SBU utredningar säga 

att samband mellan arbetsmiljö i form av höga krav, lågt stöd och pressade arbeten ger högre 

risk för sjukdomar. De sjukdomar som är vanliga är depression, utmattning och 

hjärtsjukdomar (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2014 och 2015). 

3.5 Sammanfattning 
I studien kommer två teorier att användas för analys av data. Den första är rollstress som har 

tre faktorer rollkonflikt som innebär att en människa alltid ingår i flera roller och dessa kan 

motsätta sig varandra. Rolltvetydighet som innebär att det finns en osäkerhet hur rollen ska 

ageras och rollöverbelastning där det är för höga krav på en roll. Den andra är krav- och 

kontrollmodellen där de olika arbetstyperna, aktiva-, passiva-, spända- och avspända 

definieras utifrån nivån på krav och kontroll en individ har över ett område. Teorierna skapar 

tillsammans en större möjlighet att utifrån data ge en tydlig förklaring för BKK:s 

mellanchefers psykosociala arbetsmiljö och hur rollen upplevs.  

4 Metod  
I denna del presenteras den metodologiska ansats som använts för uppsatsen. Först beskrivs 

den etnografiska ansatsen följt av kvalitativa intervjuer som använts för att studera fältet. 

Vidare presenteras den valda intervjuformen, tematiskt öppna intervjuer, samt vilka 

avgränsningar som gjorts för metoden. En genomgång av urval, förstudie och hur intervjuerna 

genomfördes tas sedan upp. Avslutningsvis presenteras hur data har bearbetas och sist 

redogörs det för etiska överväganden, validitet och reliabilitet. 

4.1 Forskningsansats 
Den metodologiska ansatsen som har använts för denna studie är den etnografiska. Den syftar 

till att förstå hur respondenterna tänker och handlar utifrån deras egen beskrivning. 
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Interaktion med fältet förutsätts för att förståelse av respondenterna ska vara möjlig. I relation 

till teorin ska förklaringar kunna ges baserat på fenomen från fältet, med syfte att kunna 

besvara frågeställningarna (Aspers, 207, s 13, 33, 37). För att förstå hur BKK:s mellanchefer 

upplever sin arbetssituation anses den etnografiska ansatsen som lämpad, detta då det behövs 

förklaringar från mellancheferna om deras tankar och handlingar för att kunna förstå deras 

situation, vilket ligger i samklang med etnografi. För att skapa interaktion med fältet och 

skapa förståelse för andra människors tankar och handlingar har kvalitativa intervjuer valts för 

denna studie. Den metoden går ut på att ha kontakt med fältet varigenom det empiriska 

underlaget skapas (Aspers, 2008, s 139) och detta empiriska underlag behövs för att besvara 

studiens frågeställningar.  

 

De kvalitativa intervjuerna har olika typer av tekniker och för denna studie har den tematiskt 

öppna intervjutekniken valts. I tematiskt öppna intervjuer är teorin kopplad till de teman som 

intervjuguiden är uppbyggd av (Aspers, 2007, s143-144). Intervjuguiden i denna studie (se 

bilaga 1) är uppbyggd av de ursprungliga teorierna som valdes för studien, efter insamling av 

data ändrades teorierna, eftersom de inte längre passade empirin. I öppna intervjuer är 

respondenterna medkonstruktör av intervjufrågorna, då dessa inte är fasta utan utformas 

vartefter respondenten svarar (ibid). De tematiskt öppna intervjuerna anses passa studien 

eftersom det är mellanchefernas egna tankar och handlingar som är av intresse, frågorna 

skapas under intervjun och skapar en möjlighet att komma djupare in på olika områden samt 

skapa en förståelse av den psykosociala arbetsmiljön och mellanchefernas roll.  

4.3 Urval 
Inför studien kontaktades BKK för en förfrågan om intresse för studien av mellanchefer. 

Kontakt togs via email med HR-avdelningen, responsen var positiv. Därmed har inga 

svårigheter med inträde på fältet stötts på, som Aspers menar att det kan finnas (2007, s 76). 

Personen som kontaktades på HR-avdelningen kan ses som en nyckelperson då det funnits en 

löpande kontakt under arbetets gång. Nyckelpersonen har bidragit med värdefull information 

om organisationen samt godkänt studien och informanter. 

 

För att få tag på respondenter till studien skickade jag ett brev via email (se bilaga 3) till 

nyckelpersonen som vidarebefordrade detta till samtliga mellanchefer. Efter en vecka hade 

endast ett svar inkommit, vilket gjorde att jag bad om telefonnumren till alla mellanchefer för 
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att kunna kontakta dem personligen. Det godkändes och efter att ha kontaktat alla 

mellanchefer resulterade det i att de fem som kontaktades valde att delta i intervjun.  

4.4 Förstudie  
I förstudien önskas en bild av helheten därför vill man samla in grundläggande information 

som kan vara av vikt för redigering av eventuella problem inför huvudstudien (Aspers, 2007, 

75). Inför huvudstudien genomfördes därför en förstudie där en mellanchef intervjuades. 

Syftet med den var att testa frågeställningar, intervjuguide, teorier och metodval. En förstudie 

kan generera i misstag som i sig kan leda till att inträde till fältet i framtiden förhindras 

(Aspers, 2007, s 78). För att motverka eventuella inträdeshinder intervjuades en mellanchef 

som inte hade någon koppling till företaget där huvudstudie skulle äga rum. En utomstående 

respondent valdes också eftersom det inte fanns fler än fem mellanchefer att tillgå för 

huvudstudien.   

 

Förstudien resulterade i att formen för intervjun ändrades om helt. Den semistruktuerade 

intervjun som valts för förstudien valdes bort eftersom de fasta frågorna skapade oflyt i 

samtalet. En mer öppen intervju där frågorna ställs utifrån de svar som ges ansågs mer 

lämpad, det vill säga den tematisk öppna intervjun. Intervjuguiden kom därmed att revideras 

till att endast innehålla teman som var av intresse. Teorierna som användes i förstudien 

resulterade inte i någon ytterligare förklaring av fenomen, vilket fick mig att fundera på om de 

skulle vara kvar eller inte.  

4.5 Genomförande av intervjuer  
Intervjuerna genomfördes under två vardagar i början av november. Att genomföra dessa i ett 

så tidigt stadium som möjligt ansågs positivt då resultatet kan medföra en eventuell ändring 

av teori, syfte och frågeställning. Inför intervjun bekräftades tid och plats med respondenterna 

via telefon, något som Trost rekommenderar (2010, s 81). Ett påminnelsebrev via email 

skickades också ut vardagen innan intervjun skulle genomföras (se bilaga 4). Vid 

intervjutillfället presenterades syftet med studien, graden av konfidentialitet och hur citat 

skulle användas i studien, detta hade även presenterats vid tidigare kontakt. Intervjuerna 

spelades in, istället för att behöva fokusera på att anteckna, detta för att kunna höja kvaliteten 

på studien, vilket Aspers förespråkar (2007, s 145). Intervjuerna spelades in på två enheter för 

att försäkra att materialet inte skulle förloras ifall en enhet skulle sluta fungera. I linje med 

vad Aspers (2007, s 145) rekommenderar tillfrågades respondenterna om inspelnings-

godkännande i början av intervjuerna, vilket alla gick med på. Respondenterna lämnade sitt 
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godkännande muntligt, vilket även spelades in som en säkerhet ifall framtida motstridigheter 

skulle uppkomma. Under intervjuernas gång antecknades memos gällande respondenters 

kroppsspråk, tonfall och andra uttryck som ansågs värdefulla för analysen samt mina egna 

känslomässiga reaktioner, detta i linje med vad Trost och Dalen rekommenderar (2010, s 75; 

2015, s 71).  

 

Inledningsvis ställdes bakgrundsfrågor detta för att skapa en så bekväm situation som möjligt 

för respondenterna, så som Aspers föreslår att man ska göra (2007 s 146). Frågorna handlade 

om ålder, utbildning och anställningstid, som i denna studie till största del behandlas 

anonymt. Jag upplevde att detta skapade en tryggare miljö för respondenterna och en bättre 

stämning för vidare frågor. Trost ger en del förslag hur intervjuer kan genomföras och i min 

studie har dessa tagits i beaktande, hur följer härnäst (2010, s 55-57, 95, 97). Under 

intervjuernas gång togs hänsyn till hur frågorna ställdes för att respondenterna skulle förstå 

dem rätt och kunna svara så utförligt som möjligt. Egna åsikter försökte undvikas under 

intervjuerna och stor vikt lades vid att ställa raka frågor som enkelt kunde besvaras. Frågor 

om hur respondenten kände och upplevde saker undveks, istället ställdes frågor om deras 

handlingar, beteenden och aktiviteter. Under intervjun lyssnade jag aktivt och ställde många 

följdfrågor för att få en tydlig bild av vad respondenterna svarade. En del tysta stunder 

förekom från min sida under intervjun, detta för att jag letade efter motfrågor för att bättre 

förstå svaren, vilket resulterade i att respondenterna utökade sina svar, något som ses positivt.   

 

Respondenterna fick själva bestämma plats för intervjuerna och de valde sina egna kontor, 

alla intervjuer förutom en kom att genomföras där. En av respondenterna hade bokat en 

konferenssal på området. Då de själv fick välja plats anser jag att de kan ha skapat en tryggare 

känsla och en mer bekväm situation. Efter avslutad intervju var flera av respondenterna öppna 

med att jag fick återkomma med vidare frågor eller funderingar. Trost menar att det är bättre 

med färre väl utförda intervjuer än flera som kan bli sämre utförda (2010, s 143). Min studie 

består av fem intervjuer, vardera om cirka 60 minuter, dessa är, enligt mig, väl utförda och har 

genererat i intressant data. Fler intervjuer hade kunnat skapa en för stor mängd data att 

hantera, eftersom jag gjort studien ensam samt och har en begränsad tidsram att förhålla mig 

till. 
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4.6 Bearbetning av data 
Dalen anser att forskaren själv ska transkribera sitt material efter intervjuerna (2015, s 73), 

vilket jag gjort. Memos transkriberades också då Aspers menar att evidens endast grundas i 

det empiriska materialet, inte i forskarens känslor, varav allt som skrivits ner kan ge evidens 

(Aspers, 2007, s 156). Allt som var av vikt för studien, inspelningar och memos, 

transkriberades samma dag som intervjuerna genomfördes. Det ansågs viktigt att göra det 

snarast för att minnas samtalet. För att få ett mer hanterbart material har kodning skett. 

4.6.1 Kodning 
Kodningen är en dynamisk och flytande process där materialet bryts ner i delar för att kunna 

förstå logiken som ligger bakom analysen. Det är närmare bestämt en operation där data bryts 

ner, konceptualiseras och sätts ihop igen på ett nytt sätt där teorier byggs från data (Stauss och 

Corbin, 1998, s 101). Syftet med detta är att hitta lämpliga kategorier som ger en möjlighet till 

att förstå innehållet i intervjuutskrifterna och memos på en mer tolkande och teoretisk nivå 

(Dalen, 2015, s 78). Både intervjuutskrifter och memos har kodats i denna studie, så som 

Aspers (2007, s 167) föreslår och en öppen kodning har skett. Trost (2010, s 155) menar att 

öppen kodning handlar om att ha ett öppet sinne där man ska vara uppmärksam och öppen för 

andra tolkningar av data än de som ter sig mest uppenbart. Vad svaret på intervjufrågan 

egentligen betyder och hur det ska förstås, är något man frågar sig när man kodar. Utifrån 

Strauss och Corbins (1998, s 101) förslag på kodning har jag identifierat koncept, hittat 

kategorier och sedan tagit ut kategoriernas egenskaper och dimensioner.  

 

Kodningsprocessen lyfter materialet till en mer vetenskaplig nivå där fenomenen kan relateras 

till varandra (Stauss och Corbin, 1998 s 102). Kodningsarbetets genomförande beskrivs 

nedan, jag har utgått från Strauss och Corbins förslag på tillvägagångssätt (1998, s 115). Först 

gjordes en grundkodning där materialet lästes igenom i sin helhet för att hitta intressanta 

fenomen. Därefter användes en rad för rad kodning, den ansågs mest lämpad på den 

insamlade data för att inte missa viktiga detaljer. En kodning av hela dokumentet ansågs inte 

vara av intresse eftersom intressant data hade kunnat förbises. Koncept av fenomenen 

skapades, vilka fick ett namn – en kod. Därefter slogs de koncept som gav samma tankar ihop 

till en kategori. På detta sätt utvanns mer hanterbart material genom att mängden minskades, 

när lika händelser grupperades ihop i samma kategori. Kategorierna som jag kom fram till var 

krav, kontroll, stöd, mellanchefsarbetet, brister/förbättringar, arbetsmiljö och 

rationaliseringsprocess (se bilaga 2). Efter kategoriseringen började arbetet med att finna 

egenskaper och dimensioner, dessa hjälper till att förstå materialet bättre. Frågor som när, var, 
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varför, vad och hur bildade egenskaper av kategorierna. Ett exempel är kategorin kontroll (se 

bilaga 2) som fick egenskaperna beslut och påverkan, vidare fick egenskapen beslut 

dimensionerna låg grad, hög grad samt flera och få. Dimensionerna kan beskrivas som 

egenskapernas position längs en linje, exempelvis en skala från högt till lågt. Egenskaper och 

dimensioner gjorde att jag fick djupare förståelse för de transkriberade utskrifterna.  

 

Som kodningsmetod användes marginalmetoden med papper och färgpennor (Aspers, 2007, s 

185). Varje kod, kategori, fick en färg och i det utskrivna transkriberingarna sattes samma 

färg i marginalen för att markera var koden hittats. Metoden valdes då den använts i tidigare 

studier samt ansett vara lämpligt på material av begränsad mängd, jag anser att fem intervjuer 

utgör en begränsad mängd. Metoden gav en bra överblick och gjorde det enkelt att hitta 

tillbaka till koderna i utskrifterna för identifiering av egenskaper och dimensioner.  

4.7 Etiska överväganden  
En studie kan inte genomföras om den inte följer de etiska krav som finns. (Aspers, 2007, s 

83). Den som blir intervjuad har rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet under hela 

processen (Trost, 2010, s 123). Inför studien informerades respondenten om att han när som 

helst kunde avbryt intervjun, detta i linje med vad Trost rekommenderar (2010, s 63). 

 

I studien har beaktande av vetenskapsrådets fyra etiska krav tagits. Informationskravet 

innebär att forskaren ska ge information om den aktuella forskningens syfte till de berörda. 

Detta krav har uppnåtts genom att information om studien gavs via telefon till mellanchefen 

samt på plats innan intervjun började. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien 

själva har rätt att bestämma över sin medverkan och att de kan avbryta sitt deltagande när det 

vill. Kravet uppfylldes i denna studie genom att information om detta gavs innan intervjun. 

Konfidentialitet-kravet handlar om att de som deltar i undersökningen ska ges konfidentialitet 

där obehöriga inte ska kunna ta del av personuppgifter. Detta uppnås genom att mellanchefens 

identitet inte avslöjas, namn och andra faktorer som kan identifiera personen i fråga är 

borttagna. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in under studien endast får 

användas för det ändamålet, detta uppfylldes genom att de svar mellancheferna gav endast har 

använts för att besvara forskningssyftet (Vetenskapsrådet).  

 
Om man ska använda sig av citat bör man informera om det och i vilken utsträckning det 

kommer ske. Integriteten är viktig, därför är det av stor vikt att ordna citatet innan det 
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används, detta så att det inte är möjligt att identifiera respondenterna. Citat som kan avslöja 

identiteten ska inte vara med enligt Trost (2010, s 127, 129). Denna etiska aspekt har beaktats 

genom att ord och fraser ändrats om i citaten. Vidare framgår det inte vilken intervju citaten 

kommer ifrån, detta för att bevara anonymiteten. Respondenterna informerades om hur citat 

skulle användas före intervjun, något som kan ha medfört att svarförmågan hos dem ökade. 

Ytterligare åtgärder har tagits för att minska risken för identifiering eftersom antalet 

mellanchefer endast är fem, citaten som använts har därför skickats till respondenterna för 

bekräftelse. Detta är ett medvetet val och anses rimligt då antalet mellanchefer är litet, 

eftersom de är få till antalet ställs höga krav på anonymitet.  

 

Under intervjuerna framkom en del frågor som kan uppfattas som känsliga, exempelvis 

rörande sjukskrivning, men jag förhåller mig till Trost (2010, s 95) som menar att det inte 

finns några känsliga frågor. En duktig intervjuare kan formulera frågor så att de inte blir 

känsliga. Jag tycker att jag levde upp till detta under intervjuerna, ingen av respondenterna 

visade obehag för att tala om eventuella känsliga frågor så som sjukskrivningar. 

4.8 Validitet och reliabilitet  
Reliabilitet innebär tillförlitlighet, att studien inte har slump fel, att den är stabil. 

Intervjusituationen är lika för alla respondenter och frågorna är samma för alla intervjuer. Det 

talas om att en förnyad mätning ska det ge exakt samma resultat som vid den förra. Validitet 

handlar om giltighet, frågorna ska mäta det som avses att mäta (Trost, 2010 131-134). 

 

I kvalitativa intervjuer är det viktigt att förstå hur respondenten uppfattar eller menar med ett 

fenomen. Mätningen av reliabilitet och validitet blir därmed inte korrekt och kan anses vara 

”en smula egendomlig” (Trost, 2010 131-134). Slumpen som man inte vill ha för att 

vanligtvis nå reliabilitet är precis det som en intervjuare antecknar i en intervju och det som 

sedan används i analysen. För att förstå alla vinklar av ett fenomen ska intervjuaren ställa 

olika frågor om en och samma sak. Trovärdigheten är det största problemet med en kvalitativ 

studie, för att höja den kan det framgå att data är samlad in på ett seriöst sätt och är relevant 

samt har ett tydligt och välarbetat analysarbete. Att vara öppen med hur man ställt sina frågor 

är också bra eftersom läsaren då själv kan avgöra om materialet är trovärdigt eller inte. 

Diskussion om de etiska aspekterna kan öka trovärdigheten i materialet (ibid).  
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I denna uppsats har jag diskuterat hur data har samlats in, i intervjuer med mellanchefer. Alla 

respondenter som fanns att tillgå har intervjuats, vilket jag anser höjer trovärdigheten av 

resultatet. Hänsyn har tagits till att samma frågor inte har ställts till alla respondenter då 

tematiskt öppna intervjuer skett vilket kan medföra att andra synvinklar finnas hos urvalet. En 

välarbetad kodningsprocess har presenterats varför trovärdigheten för studien anses höjd. En 

diskussion kring hur frågorna har ställts har även förts vilket höjer trovärdigheten ytterligare 

eftersom det visar att respondenterna uppfattat frågorna korrekt och att tydliga och utvecklade 

svar därmed har kunnat ges. Redogörelsen av de etiska kraven som gjordes ovan ökar också 

studiens trovärdighet. 

5 Resultat och analys 
I denna del kommer resultat- och analysdelen att redogörs. Teorier kommer löpande att vävas 

in för att förklara den psykosociala arbetsmiljön, mellanchefernas situation och varför 

omsättningen på mellanchefsrollen varit hög. Först kommer en inledande del att presentera 

det jag anser vara det viktigaste i den data som framtagits. Därefter kommer resultatavsnittet 

att beskrivas som visar på organisationens svårigheter som i sig medför komplexitet för 

mellanchefen. Vidare i analysen har jag valt att utgå ifrån samma rubriker som använts i 

teorin. Det gör att du som läsare lätt kan gå tillbaka till teorin och förstå de kopplingar som 

görs. Först presenteras rollkonflikter, sedan rolltvetydighet, därefter rollöverbelastning. 

Avslutningsvis presenteras identifierade arbetstyper utifrån krav- och kontrollmodellen, detta 

för att ge en tydligare bild av mellanchefernas arbetssituation. Slutligen kommer det att ges en 

sammanfattning av resultatet. 

5.1 Inledande analys 
Utifrån intervjuerna har en uppfattning skapats att BKK är en organisation med hög potential 

men som idag är en akut organisation vilket innebär att de inte har tid att blicka framåt och 

arbeta förebyggande mot eventuella problem. De tar istället tag i problemen när de dyker upp, 

vilket försvårar mellanchefernas arbete. Mellancheferna som intervjuades berättade att det 

ställs höga krav och att tiden inte räcker till för att möta dessa. Information och 

kommunikation brister på flera ställen i organisationen vilket skapar än en större stresskänsla 

hos mellancheferna. Rationaliseringsprocesserna som har genomförts har medfört problem, 

respondenterna anser att förändringarna saknar en verklighetsanknytning till de krav som 

ställs på dem idag. Mellancheferna menar att de gör så mycket de hinner under arbetstid men 

att de måste ta med jobbet hem på kvällar och helger för att hinna med det som krävs. De 

upplever att de sällan är lediga och att familjelivet i sin tur blir lidande. Omsättningen av 
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mellanchefer har varit omfattande de senaste åren. Det framkommer under intervjuerna att 

flertalet av de tidigare cheferna har gått in i väggen eftersom arbetsbelastningen har varit för 

hög. Trots detta har inga förändringar gjorts och mellancheferna får idag dra ett lika stort lass 

med krav och tidspress som tidigare chefer har gjort. Detta gör att deras önskan om att vara en 

god ledare och ägna tid till att kompetensutveckla sin personal i stort inte kan tillgodoses.  

 

Stödfunktioner i organisationen, speciellt HR, fungerar inte som de ska. Flertalet anställda 

anser att ärenden som de skickar iväg kommer tillbaka för sent och därför blir till ett mycket 

större problem än vad det var från början. Stödfunktionerna ger därmed inte den underlättande 

hjälp som mellancheferna behöver för att klara av de krav som ställs på dem. Detta är ett 

problem som är ett resultat av rationaliseringsprocessen som genomfördes år 2012, och ett 

problem som sträcker sig utanför mellanchefernas befogenheter att förändra. Mellancheferna 

saknar kunskap inom vissa områden som de numera ska ha hand om. Detta bidrar till en 

känsla av otillräcklighet hos mellancheferna och ökar även deras stress.  

5.2 Organisationen 
Rationaliseringarna resulterade i att BKK:s organisation fick färre ledningsnivåer för att lösa 

nuvarande och framtida problem med lönsamhet och effektivitet. Detta medförde dock 

svårigheter för mellancheferna. I intervjuerna framkom det att de problem som uppstått i 

mellanchefernas roll skapats eller berott på problem som funnits i andra delar av 

organisationen. Fungerar inte planeringen eller kommunikationen i organisationen är det svårt 

att skapa en fungerande verksamhet på alla plan. När jag frågade en av mellancheferna om 

han kunde påverka något utanför sin avdelning fick jag svar på den frågan men han 

vidareutvecklar svaret till något annat vilket visar på problemens härkomst: 

 
 ”Mycket lite, jag kan komma med önskemål och säga att det här är viktigt… (1) Men sen är 
det den återkopplingen, att vi inte hinner det här nu men vi fixar det nästa vecka. Det är den 
jag egentligen saknar, för då upplever jag också att de har kontroll över situationen. (3) Men 
så länge de absolut bara jobbar med de som hinns med idag och sen imorgon vad de hinner 
med imorgon. Det har ingen uppfattning vad de håller på med, men är det inte lite så. Du 
gör bara det, det brinner där då går vi och släcker, det brinner där då går vi och släcker. 
Man funderar aldrig på vars det kommer brinna imorgon, om två veckor eller tre veckor…. 
Det är lite som att hela organisationen är i panikstatus året runt. (2) Eftertänksamheten jag 
saknar, att man gör saker och ting kontrollerat. Det är så här mycket att göra, och visst det 
kan vara oerhört mycket att göra och man hinner inte med allt, men just att få en ordning på 
det, struktur i allt.  Det är först då man kan kommunicera, att vi tänker göra så här och sen 
kanske det går till 80 % av gångerna, men de planerna finns inte.(3)” (Citat 1)  
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Den utmärkande delen av citatet (2) visar hur mellanchefen upplever att organisationen 

fungerar i sin helhet. En tydlig planering inför framtiden saknas och att förebygga problem 

upplevs av mellancheferna som en bristande faktor då de anser att organisation i sin helhet 

endast löser problem som redan existerar och som anses akuta. Mindre problem lämnas åt 

sidan för att lösas vid ett senare tillfälle. Att organisationen inte arbetar i förebyggande syfte 

kan orsakar stress hos mellancheferna samt leda till en bristande tillit för organisationen. 

Eftersom detta är ett ständigt problem blir stressen negativ, denna negativa stress kan leda till 

ohälsa och sjukdomar. 

 

Vidare svarar den första meningen (1) på den fråga som ställdes och menar att beslutskraften 

utanför sin avdelning är nästintill obefintlig. Majoriteten av mellancheferna håller med om 

detta men det finns även dem som anser sig kunna påverka utanför sin avdelning, dock är det 

oklart vad de kan påverka och något konkret exempel kan de inte heller ge. Därav är 

upplevelsen att möjligheten till påverkning är liten, det vill säga att kontrollen är låg vilket 

kan leda till en sämre trivsel i arbetet. 

 

De två meningarna efter samt sista delen av citatet (3) beskriver hur mellanchefen upplever att 

det finns en kommunikationsbrist inom organisationen mellan högre chefer och mellanchefer. 

Detta påverkar mellanchefernas arbete, de upplever att högre chefer inte har kontroll över 

organisationens situation. Eftersom de inte får några svar från högre chefer blir det svårt för 

dem att planera och genomföra sitt arbete. Jag tolkar att det uppstår en förvirring hos 

mellancheferna hur de ska utföra sitt arbete då högre chefer inte har kontroll över situationen. 

Mellancheferna kan inte själva påverka kommunikationsbristen eftersom de inte har kontroll 

över de delar i organisationen vars den bristande kommunikationen har sitt fäste.  Eftersom 

detta är ett ständigt problem kan restspänningar existera och därmed kan en negativ stress 

uppkomma.  

 

Respondenterna berättar i intervjuerna att det finns problem med kommunikationen från 

stödfunktioner. Dessa har som funktion att arbeta med uppgifter av mer administrativ karaktär 

så som ekonomi och HR. De ska fungera som en hjälpande hand åt andra delar i 

organisationen dels till mellancheferna. Alla respondenter är tydliga med att HR-funktionen 

inte fungerar som de anser att den borde göra för att deras jobb ska fungera. Mellancheferna 

kan inte göra allt själv, de klarar inte av att driva en hel verksamhet utan hjälp från olika 

stödfunktioner. Citatet nedan belyser denna problematik: 
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”Det är det som är det roliga. Jag kan ju jobba arslet av mig men i något skede kommer det 
att jag måste ha hjälp av stödfunktionen. Tiden och energi för sinne, när man måste ta hjälp 
av stödfunktionen så av någon outgrundlig orsak så händer det inte saker. Man måste fråga 
efter det kontinuerligt, det här måste jag ha fixat och jag behöver det fixat inom fyra fem 
veckor och väntar man bara av tiden fem veckor så blir det inte gjort (1). Och det är det som 
är grundproblemet anser jag att man kan inte skicka i väg en boll och så kommer det 
tillbaka att de behöver det här för att fixa det. Då måste man själv ringa tillbaka och då får 
man till svar att de inte hunnit…(2) Då förstår du säkert frustrationen med att jag har 
yttersta ansvaret att de och de måste funka och det ansvaret om något händer och då har jag 
inte tid att läsa på att bli en arbetsingenjör. Utan jag ska ju ta hjälp av dem. Då går det som 
de går. Och dit går min arbetsdag. I det här kaoset och hålla på.(3)” (Citat 2) 
 

Första delen av citatet (1) visar att mellanchefen arbetar hårt även om han inte kan göra allting 

själv. Stödfunktionerna finns till av en anledning, de är för att hjälpa mellancheferna med 

vissa uppgifter. Citatet visar även på hur kommunikationen mellan mellancheferna och 

stödfunktionen inte fungerar, mellanchefen upplever en frustration, då han inte får svar på de 

frågor som han ställer eller får den information som begärs från stödfunktionen. Den 

markerade mittendelen av citatet (2) visar tydligt att det är kommunikationen som är ett stort 

problem i organisationen. Mellancheferna är eniga om att de inte ska behöva kontakta 

stödfunktionerna själv av och till för att få svar på det frågor som ställdes från början. Sista 

delen (3) visar på frustrationen som jag tolkar att mellanchefen har på grund av den bristande 

kommunikationen. Hans arbetsuppgifter försvåras och tid han egentligen hade kunnat lägga 

på viktigare saker går till att påminna stödfunktionerna om deras arbetsuppgifter. Med en 

utgångspunkt i teorierna om krav och kontroll samt rollstress tolkar jag det som att 

mellancheferna har låg kontroll över att påverka bristerna hos stödfunktionerna och då 

framförallt kommunikationsbristen. Mellancheferna försöker att ta kontroll över situationen 

genom att påminna dem, vilket leder till en stor stress för båda parter. Eftersom det är ett 

problem som råder nästan hela tiden kan stressen bli negativ och i sin tur leda till sjukdomar 

och ohälsa.  

5.3 Rollkonflikt 
I intervjun med mellancheferna uppkommer det upprepade gånger att arbetet inkräktar på 

fritiden. De menar att de arbetar minst en dag extra varje vecka utöver sin ordinarie arbetstid, 

40 timmar i veckan. Det finns även de som arbetar över 60 timmar i veckan. Rollkonflikter 

uppstår mellan rollen som chef och rollen som pappa/ man/ sambo vilket är något som tydligt 

visar sig, enligt min mening. Mellanchefsrollen stannar inte kvar på arbetsplatsen utan den 

följer med hem vardag som helg. När jag ställde frågan till en av mellancheferna om hur deras 
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krav ser ut från medarbetarna fick jag följande svar, vilket visar rollkonflikten mellan 

chefsrollen och fritidsrollen – den roll man har utanför arbetet. 

 

”Det största kravet är att de vill att jag ska vara tillgänglig. Tillgänglig dygnet runt, alltid. 
Ett klockrent exempel är fredag för några veckor sedan. Telefonen ringer vid åtta på kvällen 
och jag var på en tillställning och tryckte bort samtalet. Inte läge att prata då. En timme 
senare ringer det igen och då tänker jag att jag är ju på denna tillställning och trycker bort 
samtalet igen. Morgonen efter vid sextiden hade de ringt igen, hade på flightmode så när jag 
steg upp på morgonen såg jag att jag hade ett missat samtal. Ringde till X och frågade om det 
var något viktigt som hade hänt och det var det inte. Sen ringer samma person igen klockan 
sju på morgonen när jag var på väg till jobbet och säger - oj vad du är svår att få tag på, man 
får aldrig tag på dig. Det är lite grann den kulturen det är, man ska alltid vara tillgänglig 
även fast man inte ens jobbar. Och det tycker jag illustrerar problemet ganska bra. Jag 
jobbar inte dygnet runt men man förväntas göra det.”  (Citat 3) 
 

Citatet beskriver att det förväntas att mellanchefen ska vara tillgänglig dygnet runt. Högre 

chefer ringer sena kvällar samt tidiga morgnar under både veckodagar och helger, en period 

då mellanchefen har sin fritid och ska kunna vila upp sig. När jag frågar mellanchefen om han 

inte kan stänga av telefonen får jag till svar att han ser det som ett oskrivet krav att han måste 

ha på den. Blir någon sjuk och inte kan jobba är det han som måste lösa detta, trots att det är 

utanför arbetstid. Citatet ovan beskriver tydligt den rollkonflikt som jag tolkar existerar hos 

mellanchefen, en konflikt mellan rollen som närvarande chef och rollen som närvarande 

familjefigur. Utifrån data tolkar jag att mellanchefernas kontroll över sin egen fritid är låg då 

de ständigt är uppkopplade till arbetet. Utifrån krav- och kontrollmodellen kan låg kontroll 

leda till stress som i sig kan leda till sjukdomar på länger sikt. Flertalet mellanchefer nämner 

att det inte finns tid för att vila upp sig ordentligt. Det är inte hälsosamt att ständigt vara 

uppkopplad till arbetet och inte känna att man kan koppla av och vila helt.  

 

Mellancheferna uttrycker att ett av de största problemen som den senaste 

rationaliseringsprocessen år 2012 medförde var att HR-avdelningen på BKK minskade. De 

menar att de fått allt fler arbetsuppgifter vilket tar tid från arbetet med personalen, som de 

anser är deras viktigaste arbetsuppgift. Vidare menar de att de inte har den kunskap som 

behövs för de nya arbetsuppgifterna. En av mellancheferna sade följande när jag frågade vad 

som fungerar sämre inom hans arbete: 

 

”Det som fungerar dålig tycker jag, det är HR avdelningen, där har vi väldigt dåligt stöd 
(1)….Vi får mer jobb som jag tycker att de ska göra, det lägga på oss. (2)” (Citat 4) 
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Första meningen (1) belyser att det är HR-avdelningen som fungerar sämre. Det framkommer 

i intervjuerna att alla mellanchefer anser att informationen från HR inte kommer i tid. De 

menar vidare att HR inte har den informationen som de bör ha alla gånger. Detta försvårar 

mellanchefernas arbete och gör att de måste ta reda på saker själv, vilket ibland är omöjligt. 

Den andra meningen (2) handlar om att rationaliseringsprocesserna medförde att 

mellanchefen fick allt fler arbetsuppgifter som de tycker att de inte ska göra. Det handlar dels 

om fakturor och rehab-ärenden, kunskap som de själva inte anser sig ha vilket förvårar deras 

arbete och jag tolkar att en känsla av otillräcklighet infinner sig. Utifrån krav- och 

kontrollmodellen som menar att kunskap och kontroll går hand i hand, tolkar jag att om 

mellanchefen får kunskap i exempelvis rehab-området kan känslan av otillräcklighet minska 

för det området. Däremot kan en rollkonflikt fortfarande kvarstå om mellancheferna anser att 

de inte ska arbeta med de frågorna, vilket de i dagsläget menar att de inte ska. Min tolkning är 

därmed att det finns en klar rollkonflikt mellan vad mellancheferna anser att de ska arbete 

med och vad de i dagsläget gör. 

 

Grupperna som mellancheferna har hand om är för stora, något som flertalet mellanchefer 

påpekar under intervjuerna. De menar att vara en närvarande och lyhörd ledare är deras 

viktigaste uppgift men att rollen är svårt att upprätthålla då majoriteten av deras personal är 

skiftgående. Respondenterna menar att flertalet av de anställda vill ha en tillgänglig ledare 

men att det är svårt att leva upp till när de sällan träffar hela personalen. I nedanstående citat 

besvarade respondenten frågan om hur förbättringar hade kunnat se ut, svaret visar på var de 

anser att problem är, enligt min tolkning förklaras även känslan av otillräcklighet: 

 

”Jag hade velat ha bättre arbetsledning på min avdelning (1). Dela upp grupperna för tror 
det finns en potential i medarbetarna om vad man kan utnyttja tack vare att man inte har nog 
tydliga och bra arbetsledning dygnet runt så att säga (2)…. Samma sak att man kan fånga 
upp problem och förbättra dem långt tidigare och man skulle kunna ha mer närvaro, för det 
är speciellt inom de skiftgående grupperna, det är där jag ser problemet (3).”  (Citat 5) 
 

Citatets första mening (1) visar hur mellanchefen önskar att personalen hade en närvarande 

ledare. Denna ledare finns inte eftersom den skiftgående personalen och mellanchefen inte 

befinner sig samtidigt på arbetsplatsen. Andra meningen (2) visar på att grupperna är för stora 

samt att mellanchefen ser potential hos de anställda. Han menar på att man hade kunnat sätta 

in en ny position där någon tar rollen som ledare under skiften så att det alltid finns en 

närvarande ledare. I sista meningen menar mellanchefen att det är skiftpersonalen som har en 
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bristande ledare och att problem kan skapas på grund av detta, eftersom man inte är medveten 

om det som händer på samma sätt som man är under dagtid då man befinner sig på 

arbetsplatsen. Genom att vara närvarande kan problem lösas i tid och ett förebyggande arbete 

är lättare att upprätthålla.  

 

Jag tolkar utifrån ovanstående citat, och även utifrån andra mellanchefers tankar på samma 

område, att en rollkonflikt existerar i hur mellanchefen vill vara som ledare och hur 

situationen och organisationen tillåter det. Närmare bestämt bidrar de stora grupperna och den 

skiftgående personalen till en rollkonflikt där rollen som en närvarande ledare inte är möjlig. 

Med en utgångspunkt i krav- och kontrollmodellen tolkar jag det som att kontrollen över den 

skiftgående personalen är bristfällig eftersom mellanchefen sällan träffar dem. Rollkonflikten 

i samband med denna kontrollbrist kan medföra en känsla av otillräcklighet, vilket jag tolkar 

redan finns hos mellancheferna. Vidare konsekvenser kan utspela sig i form av ohälsa ifall 

negativ stress uppkommer på grund av rollkonflikten. Eftersom det inte är ett alternativ att ta 

bort skiftpersonalen eftersom verksamheten bedrivs dygnet runt finns en önskan om att 

ytterligare ledarpositioner på skiften ska inrättas vilket skulle kunna minska känslan av 

otillräcklighet och förhindra uppkomsten av ohälsa.  

5.4 Rolltvetydighet 
En majoritet av mellancheferna menar att arbetskraven som ställs på dem uppifrån i 

organisationen är otydliga. Flertalet har inte läst någon arbetsbeskrivning och vet inte ens om 

det existerar en sådan. De vet att de ska följa målen och budgeten men annars anser dem att 

det är oklart vad de egentligen ska göra. Flera uppger att de gör det som de tror är rätt, men att 

de egentligen inte vet om det är det. Vid frågan om hur kraven ser ut beskriver en respondent 

problemet tydligt: 

 

”Det finns krav, det här och det här behöver du göra. Men det är lite otydligt vad man ska 
åstadkomma och när och då blir det ju lite intressant. När gör jag mitt jobb och när gör jag 
inte mitt jobb (1)… Och ja kanske det problemet är, att jag har för luddiga krav för vad jag 
ska åstadkomma under året som gör att det blir ett gap mellan vad jag egentligen ska göra 
(2).”  (Citat 6) 
 

Första delen av citatet (1) visar på att arbetskrav finns men att de är otydliga och att 

mellanchefen inte riktigt vet vad han ska göra. De upplever en känsla av att de egentligen inte 

vet om de gör sitt jobb. Andra delen (2) konstaterar detta, att det är just otydligheten i 

arbetskraven som skapar en känslan av bristande förståelse för de egentliga arbetsuppgifterna. 
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Flertalet mellanchefer anser att kommunikationen är bristfällig i organisationen och jag tolkar 

att det är här problemet med de otydliga kraven delvis uppkommer, finns ingen tydlig 

kommunikation blir det svårt för mellancheferna att veta vad som gäller. Vidare menar jag att 

mellancheferna har en rolltvetydighet vilket organisationen i sin helhet skapar på grund av 

bristande kommunikation. En bristande kontroll över de egna arbetsuppgifterna tolkar jag som 

en stressfaktor och kan på långsikt bidra till sämre hälsa för mellancheferna. Om de hade haft 

information om vad som förväntades av dem hade tvetydigheten minskat och därmed även 

känsla av stress. Deras kontroll över kraven hade ökat, vilket skulle kunna bidra till en bättre 

arbetsroll för mellancheferna.  

 

Rolltvetydigheten med förväntningar som inte går ihop är något mellanchefen får brottas med 

varje dag. Dessa förväntningar kommer både från högre chefer som citat sex beskrev och från 

de underställda som förväntar sig att de ska kunna allt, de ska vara teknisk expert och en 

närvarande och god ledare på samma gång. Nedanstående citat svarar på frågan hur 

förväntningar ser ut och belyser den oklarhet som finns i de förväntningar som ställs på 

mellanchefen: 

  

”…Men sen tror jag också i förtydligande att liksom veta vad förväntas, vad vill man ha ut av 
min position, vad är det för profil man vill ha, vad vill man uppnå med den…just nu känner 
jag att det är en ganska splittrad bild (1). Historiskt sätt har det varit mer en 
halvkemiingenjör som suttit på chefspositionen. Jag har gjort en uppryckning på personal och 
chefspositionen men kanske inte kunnat leverera ny utveckling på de tekniska bitarna, vilket 
jag egentligen ser som fullt naturligt. Jag tror inte att det går att ha en människa till båda 
sakerna med rätt fokus, man hinner inte med det. I samband med min rekrytering tyckte de att 
tidigare chefer inte hade haft den tiden, inte prioriterat personaldelen. Men när jag 
prioriterar den tappar jag andra saker så att ja…(2)” (Citat 7) 
 

Första delen (1) beskriver att mellanchefen känner sig splittrad över vad han egentligen ska 

arbete med. Den andra delen (2) förtydligar att mellanchefen satsar på rollen som 

personalchef och inte på rollen som teknisk expert. Flera mellanchefer menar att personalen 

tror och kanske vill att deras närmaste chef ska vara en expert inom området. Citatet belyser 

däremot, något som flera av mellancheferna håller med om, att de inte hinner med rollen som 

personalchef och som teknisk expert. Jag tolkar att det finns en tvetydighet i rollen som 

mellanchef på BKK utifrån data. Mellancheferna upplever att högre chefer ställer krav på 

personalarbetet medan de underställda ställer krav på ett gott ledarskap och teknisk expertis. 

Dessa förväntningar går inte ihop, precis som citatet belyser. Tvetydigheten som existerar, 

enligt min tolkning av situationen som mellancheferna beskriver, visar att mellancheferna har 
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en bristande kontroll över de motstridiga kraven från högre chefer och medarbetare. Detta kan 

skapa en sämre motivation och i värsta fall ohälsa och sjukdomar.  

5.5 Rollöverbelastning 
Upprepade gånger under intervjuerna framkom det att mellancheferna anser sig ha för många 

olika arbetsuppgifter. Rationaliseringsprocesserna medförde att mellanchefen fick flertalet 

nya arbetsuppgifter av administrativ karaktär då tjänster som tidigare utfört dem försvann. De 

talar om att de inte har tid att göra alla de uppgifter som de får på sitt skrivbord, känslan av 

otillräcklighet är stor. I samband med detta uttrycker det en känsla av hög stress i perioder 

med hög arbetsbelastning. Mellancheferna ser sin viktigaste uppgift som personalchef där de 

ska se till att alla mår bra och sköter sina jobb. Utöver detta talar det om att deras 

arbetsuppgifter är att planera och följa upp budget, säkerhetsfrågor och investeringar. De talar 

även om små uppgifter som lagts på dem, så som fakturahantering. När jag ber en mellanchef 

att utveckla vad han inte hinner med får jag följande svar: 

  

”Ja som exempel en jätte viktig del är medarbetarsamtal och jag har inte hunnit ha 
medarbetarsamtal med alla ännu och vet inte hur jag ska hinna med det under året. Det är ett 
jätte viktigt mål och allting men det känns som att det ligger på kanten (1). Sen är det jätte 
mycket saker som man borde göra… en massa rutiner ska gås igenom. Man vet att 
ekonomiuppföljningen blir med vänster hand. Det är mycket som är, vad ska man säga, man 
genar i kurvorna, man gör vad man hinner helt enkelt. Så får det bli som de blir (2).”  (Citat 
8) 
 

De två första meningarna (1) handlar om vikten av medarbetarsamtal som mellancheferna 

menar är oerhört viktiga att det finns tid till. Däremot har majoriteten av mellancheferna 

känslan av att de inte hinner utföra dessa i den mån de önskar, citat nio talar vidare om 

medarbetarsamtalen. Som personalansvarigchef är det den uppgiften de vill göra bra, men på 

grund av alla nya arbetsuppgifter som organisationsförändringen 2012 medförde, inte kan 

göras. Sista delen av citatet (2) bekräftar att tiden inte räcker till och att mellancheferna gör så 

gott de kan. Vidare visar citatet på att arbetet inte blir så bra som det borde kunna bli, men 

tiden räcker helt enkelt inte till för alla arbetskrav. Jag tolkar sista meningen i citatet och det 

tonfall som användas av respondenten att en viss nedgång i prestation finns då kraven är för 

höga. Vidare tolkar jag att det finns en klar rollöverbelastning hos mellancheferna. De har för 

många arbetskrav som de inte har full kontroll över. Risken till en negativ stress och ohälsa är 

hög, enligt min tolkning av data. Kompetensutveckling menar Theorell och Karasek (2012 

och 1990) leder till en ökad kontroll. I detta fall tolkar jag det som att hur hög kompetensen 

än skulle vara hos mellanchefen, går kraven inte att kontrollera eller leva upp till. 
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Arbetsuppgifterna är för många och de som inte redan har haft utmattningsdiagnoser, har en 

hög risk att få dessa i framtiden. 

 

Mellancheferna har stora personalgrupper, mellan 25-50 personer. Data visar att flertalet av 

mellancheferna menar att de har för många under sig för att kunna upprätthålla ett gott 

ledarskap och en nöjd personal. De stora personalgrupperna gör det svårt för mellanchefen att 

följa anvisningarna om att medarbetarsamtal ska ske tre till fyra gånger per år. 

Mellancheferna ska ha dessa samtal och samtidigt leva upp till de andra arbetskraven, vilket 

flertalet av dem anser vara omöjligt. När jag frågar om de hunnit ha alla samtal får jag 

följande svar från en av mellancheferna: 

  

”Jo det har jag. Jag har hunnit med 2/3 ungefär. Från nyår till mars ska jag ha hunnit gå 
igenom alla ett varv till. Så på tre månader ska jag ha hunnit gå igenom dem ett varv till, då 
är det så kallade lönesamtal som kommer in. Och det känner jag, hur fan ska jag hinna det, 
så är det ju (1). För jag menar, när man sitter och diskuterar måste man räkna med minst en 
timme per person och en del kräver mer tid, men säg som ett snitt. Sen ska man göra allt 
annat också, det kommer bli tufft, jag kommer flagga till X att jag är tveksam om jag kommer 
hinna det. Om det ska ha något värde. Det är en sak att ta in och dricka kaffe och bocka för 
det, men det är inte seriöst tycker jag. Man måste ge sig tid att prata med dem (2).”  (Citat 9) 
 

Första delen av citatet (1) belyser tidspressen som mellanchefen upplever för att hinna ha 

medarbetarsamtal med sin personal. Under ett år har han hunnit gå igenom alla ett varv, att 

hinna prata med alla igen, gällande löner, inom tre månader ser han som ett stort problem 

tidsmässigt. Andra delen (2) visar att mellanchefen vill ha mer tid med sina anställda och jag 

tolkar en frustration i tonen i hans röst, en frustration då tiden inte räcker till. Alla uppgifter 

han har gör det svårt för han att hinna med samtalen. Jag tolkar det som att rollöverbelastning 

är ett faktum, tiden räcker inte till för att möta kraven med medarbetarsamtalen. Oavsett 

storleken på personalgrupp har mellancheferna yttrat sig om den tidspress som de känner för 

samtalen. Med mindre personalgrupper hade tiden kanske inte varit lika pressad. Vidare tolkar 

jag det som att kontrollen är låg på grund av att arbetskraven är för många och tiden pressad. 

Stressfaktorn av att inte hinna med medarbetarsamtalen bidrar enligt min tolkning till en 

känsla av otillräcklighet hos de flesta mellancheferna.  

 

Det framgår också av data som visats ibland annat citat ett, att det råder kommunikations- och 

informationsproblem inom organisationen, vilket försvårar mellanchefens arbete. Detta är ett 

stort problem inom verksamheten och skapar en rollöverbelastning för mellancheferna. Utan 



	   34	  

tillräckligt med resurser, inte bara ekonomiska utan i alla dess former, är det svårt för 

mellanchefen att prestera och leva upp till kraven som ställs. Samtliga respondenter är 

överens om att informationen kommer för sent och citatet nedan kan belysa konsekvenserna 

av det: 

 

”Det blir stressigare… Man får flytta om för att man inte har det material man behöver. Och 
då blir det stressigt till slutet av året (1). Framför allt budget får man alldeles för sent på 
året, då har man bara några dagar på sig att göra den.” (Citat 10) 
 

Citatets första del (1) visar att stress blir en konsekvens av att informationen inte kommer 

fram i tid. Mellancheferna har en planering som de satt upp men då andra delar av 

organisationen inte levererar information i tid tvingas de ändra om i sin kalender. I slutet av 

citatet (2) anger respondenten att han endast har någon dag på sig att budgetera för kommande 

år och att stressen han känner för det är hög. Detta citat belyser endast ett exempel ut data 

men flera liknande situationer finns. Rollöverbelastning skapad av bristande information 

tolkar jag existerar i mellanchefsrollen. Den stressupplevelse som jag tolkar är återkommande 

hos mellancheferna hinner inte trappas ner i relation till den bristande kontrollen i 

informationsflödet. Denna stress kan på sikt ha negativa konsekvenser i form av sämre hälsa.  

 

Flertalet mellanchefer antyder att de högre cheferna saknar en form av verklighets-

uppfattning av hur deras roll är. De menar att dem inte förstår hur mycket arbete de egentligen 

gör och att tiden inte finns för att trycka in nya saker som plötsligt ska genomföras. Ett 

exempel på hur mellancheferna upplever kraven uppifrån från högre chefer i organisationen 

ges utifrån svaret på frågan om vilka krav som finns uppifrån:  

 
”Jag ska hinna med allting. Det har kommit en hel del saker uppifrån, tycker jag (1). Att nu 
ska vi implementera vår policy för någonting. Eller våra ord och värdegrunder ska diskuteras 
stötas och blötas, det ska förankras, det finns ingen möjlighet att göra det. Ser man 
tidsplanerna som förvants, det är för korta, jag hinner inte ens planera in de mötena eftersom 
det är skiftgående personal, jag tycker det saknas verklighetsanknytning (2).”  (Citat 11) 
 

Första delen av citatet (1) visar att mellanchefen har en känsla av att högre chefer har krav på 

att de ska hinna med allting som läggs på deras bord. Vidare i citatet (2) belyser mellanchefen 

att uppgifter som de får med kort varsel är omöjliga att genomföra. De tidsplaner som de får 

för att genomföra uppgifterna är orimliga. Att högre chefer saknar en verklighetsuppfattning 

för mellanchefens roll är uppenbarligen något som upplevs. Att hinna genomföra och planera 

implementering av nya saker på den tid som högre chefer tycker är rimligt fungerar inte då 
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majoriteten av personalen är skiftgående. Jag tolkar det som att tidspressen från högre chefer 

om att snabbt införa nya saker bidrar till en rollöverbelastning hos mellancheferna. Krav på 

snabba införanden av exempelvis policys, är en bidragande stressfaktor till den redan 

stressade arbetssituationen. En kontroll över den egna arbetssituationen blir då ännu svårare i 

och med att nya krav uppkommer. Detta kan leda till negativ stress och därmed ohälsa.  

5.6 Från rollstress till arbetstyper 
Utifrån data tolkar jag det som att mellancheferna har en önskan och till viss del en bild av att 

de befinner sig i den aktiva typen i Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell (1990). 

De berättar i intervjun om att de själv anser sig ha hög beslutkontroll inom sin egen 

avdelning, min tolkning visar dock en bristande kontroll över flertalet faktorer både inom 

mellanchefernas avdelning och utanför avdelningen och det bidrar till rollstress. De kan 

fortfarande påverka saker inom sin avdelning men detta försvåras av faktorer som nämnts 

ovan, exempelvis informations- och tidsbristen. Min tolkning är att den rollstress som 

mellancheferna har resulterar i att de tillhör den spända arbetstypen. Utifrån stressdiagonalen 

(se figur 1) relaterar den spända typen till hög stressnivå. Rollkonflikter, rolltvetydighet och 

rollöverbelastning är alla tre stressfaktorer som enligt min uppfattning kan placeras inom den 

spända typen, eftersom dessa handlar om höga krav och låg kontroll vilket också den spända 

typen handlar om. Enligt min mening befinner sig alltså mellancheferna i den spända 

arbetstypen och risken för ohälsa och sjukdomar är hög. 

5.7 Sammanfattning 
Sammantaget tolkar jag det som att rollstress utifrån stressorerna existerar hos 

mellancheferna. Den första stressoren, rollkonflikter framkom från olika håll, dels mellan 

arbetsrollen och familjerollen, som citat tre visade, och dels mellan kraven på arbetsuppgifter 

som de har och de som de anser att någon annan egentligen bör ha. Rollkonflikt visade sig 

också mellan önskan om att vara en närvarande och god ledare och hur rollen utspelar sig i 

verkligheten med närvarobrister. Rolltvetydighet, den andra stressoren, tolkade jag fanns hos 

mellancheferna, otydliga krav uppifrån var en orsak till denna tvetydighet. De anställdas 

dubbla krav på en god ledare och teknisk expert, som citat sju visade, skapade en viss oklarhet 

och stress hos flertalet mellanchefer om vad deras egentliga arbetsuppgifter skulle vara.  

 

Den sista stressoren, rollöverbelastning var under hela intervjuerna mycket framträdande 

enligt min tolkning. Det som gav upphov till detta var framförallt tidspressen som 

mellancheferna upplevade, vilket citat åtta visade. Medarbetarsamtalen blev lidande och 
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arbetsprestationer utfördes inte så bra som de hade kunnat. De stora grupperna som 

mellancheferna ansvarar för, försvårade ett gott personalarbete då tiden inte räckte till. 

Skiftgången är ett stort problem och känslan av otillräcklighet var stor då mellancheferna inte 

hann träffa denna grupp anställda i den utsträckning som de önskade. Vidare är den bristande 

informations- och kommunikationskanalen en bidragande faktor till att rollöverbelastningen 

är hög. Sist bidrog högre chefer till stress genom att de satt in nya krav som skulle verkställas 

på kort tid. Istället för att befinna sig i en aktiv arbetsroll befinner sig mellancheferna på BKK 

i en spänd arbetsroll med flertalet stressorer som kan skapa en negativ stress där ohälsa kan 

bli ett resultat.  

6 Diskussion  

6.1 Summering i relation till frågeställningar 
BKK är ett av flertalet företag som genomgått rationaliseringsprocesser i syfte att bli mer 

flexibla, kapa kostnader och därmed leva upp till omvärldens krav och förväntningar. Syftet 

med studien var att studera BKK:s mellanchefers psykosociala arbetsmiljö. 

 

Studiens material består av intervjuer av alla mellanchefer på BKK. Sammanställningen av 

svaren på den första frågeställningen, hur mellancheferna upplever sin nuvarande 

arbetssituation, är att de anser att rationaliseringsprocesserna som organisationen genomgått 

har medfört en arbetsmiljö som är svår att överblicka. Genom de förändringar som skett har 

mellancheferna fått fler medarbetare under sig som de ska vara en god och närvarande ledare 

till. Det var dock inte möjligt på grund av alla krav, dels från högre chefer, dels från 

medarbetarna. Det var också svårt för mellancheferna att upprätthålla ett bra ledarskap som en 

närvarande chef eftersom majoriteten av personalen är skiftgående. Rationaliserings-

processerna har även medfört en kommunikations- och informationsbrist mellan 

mellancheferna och andra delar av organisationen, framförallt HR, och det försvårade 

mellanchefernas dagliga arbete. Rationaliseringsprocesserna resulterade dessutom i fler 

arbetsuppgifter, vilket var en bidragande orsak till en sämre arbetsmiljö eftersom 

mellancheferna upplever att de inte hann med alla nya uppgifter. Mellancheferna saknade 

också kunskap i utförandet av de nya arbetsuppgifterna och tiden saknades för att lära sig 

dessa, vilket ökade stresskänslan ytterligare. Förändringarna i organisationen har bidragit till 

att den psykosociala arbetsmiljön har blivit mer stressande; en negativ stress där 

mellancheferna aldrig hinner återhämta sig. Resultatet är att mellancheferna utsätts för en hög 

risk av ohälsa och sjukdomar.  
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Vidare upplever mellancheferna att rollen som chef blivit mer komplex och svårhanterlig. 

Mellancheferna menade att deras viktigaste roll är att vara personalchef men att de inte kan 

leva upp till detta. Anledningen är just ändringarna i den psykosociala arbetsmiljön med allt 

högre krav och utebliven kommunikation med andra delar av organisationen.  Rollen som 

mellanchef på BKK innebär att arbetet följer med hem, ledighet existerar inte, återhämtningen 

blir lidande och resulterar i negativ stress med högre risk för sjukdomar. För att öka 

effektiviteten har BKK bland annat tagit bort en del tjänster och centraliserat HR-funktionen, 

vilket förändrat innehållet i mellanchefernas arbetsuppgifter. Sammantaget kan sägas att 

upplevelsen av rollen i organisationen efter rationaliseringsprocesserna är mer negativ än 

positiv för de flesta mellanchefer. Höga krav, låg kontroll, tidspress, stora personalgrupper 

och otydlighet skapar rollstress.  

 

I längden blir mellanchefernas roll ohållbar på grund av förändringarna i den psykosociala 

arbetsmiljön och chefernas upplevelse av att inte räcka till. Mellancheferna saknar kontroll 

över sin arbetssituation och redskap för att möta alla krav, vilket skapar en rollstress och 

resulterar i en spänd arbetsroll. Att befinna sig i denna spända arbetsroll under en längre tid 

leder till ohälsa. Varje förändring har inneburit fler arbetsuppgifter i rollen som mellanchef. 

Det framgår i respondenternas svar att de sällan kan vila och att stressrelaterade sjukdomar 

har förekommit. För att den stora omsättningen på mellanchefer som BKK har haft ska 

upphöra krävs en förändring, där cheferna kan undvika den spända rollen och i stället inta den 

aktiva rollen, enligt min mening.  

 

Organisationen står alltså inför ett val att antingen fortsätta som tidigare och därmed riskera 

att ha fortsatt hög omsättning på mellanchefer eller att förändra mellanchefens roll. Jag menar 

att en förändring behöver göras. Mellanchefen måste ges möjlighet att gå från den spända 

rollen till den aktiva rollen för att skapa trivsel och lägre risk för ohälsa och sjukdomar. Den 

aktiva rollen skulle bidra med högre produktivitet och uppgifterna skulle utföras på ett bättre 

sätt än vad som görs idag. Då mellancheferna är de som leder majoriteten av personalen i 

organisationen, är det viktigt att cheferna mår bra och har tid att vara närvarande ledare. 

Uppnår man detta kan organisationens resultat bli bättre med både friskare och gladare 

personal samt bättre lönsamhet. Vidare skulle den höga omsättningen på mellanchefer 

troligtvis upphöra, vilket skulle gynna hela organisationen och BKK skulle spara pengar som 

för tillfället går till kostsamma behandlingar av sjukdomar och stor personalomsättning.  



	   38	  

6.2 Relation till tidigare forskning 
Den tidigare forskningen visade att rationaliseringsprocesser genomfördes på grund av 

globaliseringens framväxt och tvingade organisationer till att öka effektiviteten och avskeda 

mellanchefer (McKenna et al, 1982; Floyd, Wooldridge, 1994; McConville et al, 1999). 

Mellancheferna som blev kvar fick högre krav och rollen sågs som allt mer komplex. Nya 

kunskaper behövdes för att klara de nya kraven, kunskaper många mellanchefer ansåg att de 

inte hade (Hendry 2006; Harding, 2014; Dopson et al, 1992; Dopson, Newell, 1996; 

McConville et al, 1999; McConville 2006). Forskarna menade att de mellanchefer som fanns 

kvar var mycket viktiga eftersom dem är den direkta länken till de anställda. Majoriteten av 

forskningen visade att mellanchefer inte trivdes i sin roll (Thomas, 2002; Depson et al, 1992; 

Carlström 2012; Floyd, Wooldridge, 1994), endast Aurell (2004) visade med sin studie att det 

fanns mellanchefer som trivdes.  

 

Resultatet av min undersökning är i enlighet med den tidigare forskningen där BKK 

genomgått rationaliseringsprocesser som påverkat mellanchefernas roll negativt. Den tidigare 

forskningen har studerat mellanchefer i företag som genomgått endast en 

rationaliseringsprocess, medan min studie har undersökt företag som genomgått tre 

rationaliseringsprocesser. Studien bidrar till ny kunskap om hur mellanchefers psykosociala 

arbetsmiljö är efter flera rationaliseringsprocesser. Jag har också valt att använda mig av krav- 

och kontrollmodellen och teorier om rollstress, i relation till varandra, vilket inte använts i 

tidigare forskning. Dessa teorier visar en tydligare bild av mellanchefens situation enligt min 

mening.  

6.3 Teorins påverkan och begränsningar 
De ursprungliga teorierna som valdes för studien låg som grund för intervjuguiden, efter att 

data samlats in kom teorierna att ändras om eftersom det inte längre passade empirin, det gick 

inte att dra relevanta slutsatser från dem. Det teorier som slutligen valdes har styrt analysen av 

data och teoriernas faktorer har varit till god hjälp för att besvarar frågeställningarna tydligt. 

Den första teorin, rollstress med dess stressorer rollkonflikter, rolltvetydighet och 

rollöverbelastning, förklarar hur stress kan uppkomma i arbetet och vilka konsekvenser stress 

kan ha för mellancheferna. För att förtydliga mellanchefernas situation kompletterades 

rollstressteorin med krav- och kontrollmodellen. Modellen visar var mellancheferna befinner 

sig idag och tydliggör vad som behöver ske för att deras situation ska förbättras. Intresset i 

denna studie låg endast i att identifiera de eventuella stressfaktorer som rationaliserings-

processerna har medfört och inte i att studera hur stressreaktionen fysiologiskt går till i 
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kroppen. Ytterligare stressteorier med inriktning på stressens fysiologiska reaktion i kroppen 

har därför inte använts i denna studie.  

6.4 Metoddiskussion 
Studien har utgått från en etnografisk ansats där kvalitativa intervjuer använts för att få 

kontakt med fältet och skapa förståelse av respondenternas psykosociala arbetsmiljö. I 

etnografiska studier ska man helst bortse från sina egna tolkningar och antaganden vid 

insamling av data eftersom det är respondenternas upplevelser man vill förstå. Det är dock 

svårt att helt utesluta sina egna tolkningar på grund av den förförståelse som finns om 

exempelvis mellanchefsrollen, det kan därmed inte garanteras att egna tolkningar inte har 

förekommit vid insamling av data för denna studie. På grund av att förförståelsen kan få en 

inverkan vid insamling av data valde jag att ställa följdfrågor på svar från respondenterna 

vilka ansågs vid tillfället som självklara. Det gjorde att egna tolkningar i högre utsträckning 

kunde undvikas under datainsamlingen. Den tematiskt öppna intervjuformen som användes 

för studien möjliggjorde följdfrågorna. Denna intervjuform bidrog också till att teorierna 

ändras om då vetskap om vad respondenterna ska svara inte fanns och därmed kunde inte 

teorin helt hållas fast vid.  

 

Observation valdes bort i denna studie då tillträde till fältet för en sådan studie inte fanns. 

Däremot hade observation gett en tydligare bild av mellanchefens arbetsdag, då den hade setts 

med egna ögon. Däremot hade många egna tolkningar behövt ske, syftet med studien var dock 

att förstå mellanchefernas situation utifrån deras tankar och handlingar. Därmed ansågs 

intervjuer som det bättre valet för att nå resultat för studien. Resultatet i denna studie kan inte 

generaliseras på alla mellanchefer utan studien är endast gjort för BKK. Kvalitativa studier är 

i regel inte generaliserbara, anledningen till detta är för att syftet med kvalitativ metod är att ta 

reda på respondenternas egna upplevelser och känslor av kontexten, de studerade 

mellancheferna kan, återigen, inte svara på alla mellanchefers upplevelse av rollen. Hade en 

kvantitativ studie genomförts med exempelvis enkäter på en större grupp hade resultatet varit 

generaliserbart.  

6.5 Slutsatser och vidare forskning.  
Slutsatsen man kan dra från denna studie är att mellanchefernas psykosociala arbetsmiljö idag 

upplevs mer negativ än positiv, där de idag befinner de sig i en komplex och svårhanterlig 

roll. Deras arbetssituation består av för höga och otydliga krav, bristande och långsamma 

kommunikations- och informationsled samt en låg kontrollmöjlighet att påverka utanför den 
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egna avdelningen. Stressfaktorerna är många och risken för sjukdomar hög vilket också är 

orsaken till hög omsättning på rollen. Jag menar att mellanchefens arbetsroll bör flyttas från 

den spända till den aktiva rollen för att förbättra deras tillvaro. Hela organisationen skulle 

kunna gynnas av detta på sikt då omsättning på mellanchefsrollen skulle kunna minska och 

produktiviteten skulle kunna höjas. Studien är inte generaliserbar för att beskriva hur alla 

mellanchefers arbetssituation är utan är en studie av BKK:s mellanchefers psykosociala 

arbetsmiljö. Min mening är att studien tydligt visar på var BKK problemfaktorer finns och hur 

de påverkar deras mellanchefer. Framtida forskning om rationaliseringsprocessers effekt på 

hela organisationen är att rekommendera för att förstå om de nya former av organisationer 

som bildas verkligen ger de önskade effekterna. För BKK:s del skulle framtida forskning om 

resterande rollers situation vara bra att studera, detta för att vidare kunna identifiera 

organisatoriska problem och deras härkomst.   
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1- Intervjuguide 
 
Bakgrund 

• Ålder 
• Utbildning 
• Antal år inom organisationen 
• Antal år som mellanchef 
• Vägen till positionen som mellanchef 
• Organisationen 

 
Arbetet 

• Arbetsuppgifter 
• Viktigaste uppgiften 
• Räcker tiden till (övertid, förseningar osv) 
• Stress, oro, ångest osv 
• Sjukskrivning 

 
Chef/ledare 

• Trivsel 
• Skillnad chefskap - ledarskap 
• God ledare 
• Förtroende – personal och chefer 
• Stöd och feedback 

 
Konflikter 

• Varit med om (exempel: situation, vad gick fel, hur det gick osv) 
• Roller – upp <-> ner 
• Kunskaper att hantera situationer 

 
Medbestämmande – Beslutskraft 

• Finns det eller inte 
• Vad får beslut tas i för områden 
• Möjlighet till påverkan 
• Införa något man inte tror på 

 
Avslutande frågor 
Positivt/negativt med rollen 
Tillägga något annat 
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8.2 Bilaga 2 - Kodningsschema 
 
Kategorier: 

-‐ Krav – underställda – högre chefer 
-‐ Kontroll 
-‐ Stöd 
-‐ Mellanchef-arbetet 
-‐ Brister/förbättringar 
-‐ Arbetsmiljö 
-‐ Organisationsförändring 
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8.3 Bilaga 3 - Förfrågan om intervju – brev 
 

Mari Melander     
Dragarbrunnsgatan 11B  75323,  Uppsala  
Telefon: 070-608 33 97   
E-post: mari_melander@hotmail.com  
Handledare: Daniel Normark 
Mail: daniel.normark@ekhist.uu.se 
Uppsala Universitet, sociologiska institutionen. 
 

Datum: tisdag 15 september 2015 

Till anställda mellanchefer på Billerud-Korsnäs Kalix 
Gällande förfrågan om intervju till C-uppsats 
 

Hej! 

Mitt namn är Mari Melander och jag är student vid Uppsala Universitet där jag läser till 
personalvetare. Denna höst/vinter skriver jag min kandidatuppsats i ämnet sociologi mot 
arbetsliv och organisering och har därmed valt att göra en intervjustudie om mellanchefer och 
deras position. Efter att ha pratat med X på er HR avdelning har vi kommit överens om att 
studien är av intresse för båda parter och jag söker nu efter fem stycken att intervjua. 
Intervjuerna kommer ta ca 45 min och ske i november månad på er arbetsplats.  

Vid deltagande önskar jag en bekräftelse via mail till ovan angivna adress.  

Hoppas ni vill delta och hjälpa mig i min undersökning! 

Hälsningar, 

Mari Melander,  
Student, Uppsala Universitet 
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8.4 Bilaga 4 - Påminnelsebrev 
 

  

 

 

 

 

Påminnelse om intervjutillfälle den 9-10 november 2015 

Hej, snart är det dags för intervjuerna för min kandidatuppsats och skickar därmed ut en 

påminnelse till er. Jag vill börja med att tacka er för att ni är med i undersökningen och 

hoppas på en trevlig stund.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur er position och roll i organisation ser ut, hur NI 

upplever den. Intervjun är till för att få ett så rikt material som möjligt för att kunna göra en 

analys av er situation som mellanchefer. Konfidentialitet erbjuds för undersökningen, där era 

namn och andra identifierbara uppgifter kommer att tas bort. Ni kan när som helst avbryta 

intervjun eller välja att inte svara på frågorna. Jag önskar däremot att ni deltar aktivt och 

svarar så utförligt som möjligt på de frågor som ställs för att undersökningen ska generera ett 

så bra material som möjligt. Data som samlas in kommer inte brukas av någon annan än mig 

och den färdiga uppsatsen bedöms av examinator samt publiceras (vid godkänt betyg) på 

DiVA-portalen för sociologiska uppsatser. Citat kommer användas men konfidentialitet gäller 

som sagt.  

 

Jag önskar att alla möter upp mig i vakten på bruket, lite före avtalad tid så att jag inte går 

vilse på det stora området. Detta har bekräftats av en del redan men för de personer där vi inte 

sagt något om att mötas i vakten, kan ni gärna maila eller sms en bekräftelse på att vi möts 

där. 

 

Tack igen för att ni ställer upp! 

Med vänliga hälsningar 

 

Mari Melander 
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