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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka och försöka förstå hur mellanchefer upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö och varför just de hamnar i en extra utsatt position. Studiens frågeställningar är: 

Hur upplever de intervjuade mellancheferna sin psykosociala arbetsmiljö utifrån krav, 

kontroll och socialt stöd och hur kan dessa upplevelser förstås? Går det att identifiera några 

skillnader i privat respektive offentlig sektor vad gäller den psykosociala arbetsmiljön för 

dessa mellanchefer? Har de nya föreskrifterna haft någon inverkan på den upplevda 

psykosociala arbetsmiljön? För att undersöka detta gjordes sex intervjuer med mellanchefer 

verksamma i privat och offentlig sektor.  

 

Tidigare forskning om rollen som mellanchef målar upp en ansträngd situation. Gruppen 

mellanchefer är av extra intresse eftersom deras situation även kan påverka deras 

underordnades arbetsmiljö, vilket blir studiens motivering. Det teoretiska ramverk som 

används är Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell. Vidare presenteras tidigare 

forskning om mellanchefers psykosociala arbetsmiljö samt skillnader mellan sektorerna. 

Resultaten bygger på sex teman; rollen som mellanchef, krav, kontroll, socialt stöd, övriga 

omständigheter och de nya föreskrifterna.  

 

Studien visar att beskrivningen mellancheferna ger av sin arbetssituation stämmer väl överens 

med tidigare forskning – rollen är komplex. Dimensionen kontroll har en extra framträdande 

roll i deras upplevelser. Trots detta ger samtliga en relativt positiv bild av den upplevda 

psykosociala arbetsmiljön. Nyckeln anses vara erfarenhet. Därtill kan vi se att även övriga 

omständigheter har stor inverkan på upplevelsen. Vi kan inte identifiera några skillnader 

mellan privat och offentlig sektor. Vad gäller de nya föreskrifterna fann vi ingen inverkan på 

den upplevda psykosociala arbetsmiljön, inte ännu.  

Nyckelord  

Mellanchefer, psykosocial arbetsmiljö, krav-kontroll-stödmodellen, privat och offentlig 

sektor, organisatorisk och social arbetsmiljö. 
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1. Inledning 

Ungefär hälften av Sveriges sysselsatta anger att de har alldeles för mycket att göra och cirka 

en fjärdedel beskriver sitt arbete som stressigt och psykiskt påfrestande (Arbetsmiljöverket, 

2016a). Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om sjukdomar orsakade av psykosociala 

faktorer på arbetsplatsen har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010 (Arbetsmiljöverket, 

2015a). När det gäller besvär kopplade till psykosociala faktorer, så som stress eller andra 

psykiska påfrestningar, är tjänstemännen (Arbetsmiljöverket, 2015a) och anställda i offentlig 

sektor (Arbetsmiljöverket, 2016b) de som rapporterar de högsta siffrorna. Bland 

tjänstemännen finns det en grupp som utmärker sig vad gäller dålig psykosocial arbetsmiljö – 

mellancheferna (TCO, 2012). Denna grupp rapporteras vara särskilt utsatta då de pressas 

mellan krav från olika håll, både uppifrån och nedifrån. Samtidigt som de skall försöka 

utveckla verksamheten och finnas där för sina medarbetare (Lindgren, 2007:11, 31-32; TCO, 

2012; Georgsson Wirkkala, 2013). Rollen som mellanchef beskrivs dessutom som ensam och 

med ett bristande stöd, både från högre chefer och kollegor (Lindgren, 2007: 19; Ekelund, 

2016; TCO, 2012).  

  

Redogörelsen ovan ger en dyster bild av Sveriges psykosociala arbetsklimat. 

Arbetsmiljöverket har dock agerat och i mars 2016 trädde nya föreskrifter i kraft om 

organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), med syfte att förändra den negativa trend 

vi sett (Arbetsmiljöverket, 2015b). De nya föreskrifterna handlar i korta drag om att minska 

arbetsbelastningen, förbättra arbetstiderna och klargöra att kränkande särbehandling inte 

accepteras (Arbetsmiljöverket, 2015c). Enligt TCO (2016) är dessa nya föreskrifter ett mycket 

viktigt verktyg i arbetet med att försöka förbättra tjänstemännens psykosociala arbetsmiljö.  

 

Arbetet är en stor del av våra liv (Theorell, 2003). Därför är arbetsmiljö, och framförallt den 

negativa trend vi ser inom psykosocial arbetsmiljö, en viktig samhällsfråga som berör oss alla. 

Då mellanchefer i tjänstesektorn verkar vara en extra utsatt grupp vill vi bidra till kunskapen 

om varför det ser ut så. Vi anser att denna grupp är av extra intresse då deras situation även 

kan komma att påverka deras underordnades arbetsmiljö (TCO, 2012). De faktorer som anges 

påverka mellanchefens psykosociala arbetsmiljö negativt är krav, både uppifrån och nedifrån, 

en svårighet att begränsa sitt arbete och slutligen att rollen i sig är ensam (Lindgren, 2007: 11, 
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19, 31-32; TCO, 2012; Georgsson Wirkkala, 2013). Vi vill därför undersöka mellanchefers 

subjektiva uppfattning av den egna psykosociala arbetsmiljön. Skiljer sig uppfattningen av 

den psykosociala arbetsmiljön mellan privat- och offentlig sektor? Dessa negativa faktorer 

ligger i linje med Karasek och Theorells (1990) Krav-kontroll-stödmodell, varför vi väljer att 

använda den som uppsatsens teoretiska ramverk. Modellen bör därför kunna fungera som ett 

bra ramverk samt hjälpa oss få fram bra och relevant empiri.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att, med hjälp av intervjuer med sex mellanchefer, undersöka och 

försöka förstå hur de upplever sin psykosociala arbetsmiljö och varför just de hamnar i en 

extra utsatt position. Följande frågeställningar har formulerats:  

 Hur upplever de intervjuade mellancheferna sin psykosociala arbetsmiljö utifrån krav, 

kontroll och socialt stöd och hur kan dessa upplevelser förstås? 

 Går det att identifiera några skillnader i privat respektive offentlig sektor vad gäller 

den psykosociala arbetsmiljön för dessa mellanchefer? 

 Har de nya föreskrifterna haft någon inverkan på den upplevda psykosociala 

arbetsmiljön? 

1.2 Avgränsningar och begrepp 

I denna studie avses mellanchefer vara chefer som har både över- och underordnade. Med 

psykosocial arbetsmiljö avser vi samspelet mellan psykiska och sociala faktorer i 

arbetsmiljön. Vår empiri består av sex intervjuer med tjänstemän som är mellanchefer. Vi har 

utfört tre intervjuer i privat sektor och tre i offentlig sektor för att få en jämn fördelning till 

vår jämförelse.  

 1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av tidigare litteratur i form av både teori och tidigare 

forskningen på området. Inledningsvis presenteras och diskuteras Karasek och Theorells, 

Krav-kontroll-stödmodell. Vidare presenteras tidigare forskning i tre teman; rollen som 

mellanchef, mellanchefers psykosociala arbetsmiljö och avslutningsvis privat vs. offentlig 

sektor. Därefter följer metodavsnittet med metodval, förförståelse, genomförande, 

analysprocessen, etiska överväganden, reliabilitet och validitet och metodkritik. Efter 

metodavsnittet följer en presentation av resultatet som analyseras med hjälp av teori och 

tidigare forskning. I den avslutande diskussionen besvaras frågeställningarna, dessutom 
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jämförs resultatet med tidigare litteratur. Diskussionen avslutas med en kritisk reflektion samt 

förslag till vidare forskning.  

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Krav-kontroll-stödmodellen 

Robert Karasek, professor i arbetsmiljöforskning och psykologi, introducerade år 1979 en 

modell som redogör för effekterna av arbetskrav och handlingsutrymme och dess påverkan på 

arbetaren: Krav-kontrollmodellen (figur 1). Modellen beskriver hur kombination av lågt 

handlingsutrymme och höga arbetskrav visat sig vara förknippat med psykiska påfrestningar. 

Samma kombination är även förknippat med missnöje på arbetet (Karasek 1979: 285).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Krav-kontrollmodellen. 

Källa: Unhealthywork, the center for social epidemiology (2011)  

Karasek kom senare, tillsammans med Theorell, att vidareutveckla modellen vilket 

resulterade i boken ”Healthy Work” (1990) och Krav-kontroll-stödmodellen (figur 2). Jeffrey 

Johnson med kollegor var egentligen de första som utvecklade modellen genom att lägga till 

dimensionen socialt stöd år 1988 (Hall och Johnson, 1988), men Karasek och Theorell kom 

därefter att anamma och addera detta till sin forskning. Modellen fick tämligen omgående 

stort genomslag och sambandet med hälsa har undersökts i cirka hundra studier av 

arbetsmiljöforskare över hela världen (Stressforskningsinstitutet, 2015). 
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Figur 2. Krav-kontroll-stödmodellen. 

Källa: Department of Information Technology, Uppsala universitet (2012)  

Grunden i krav-kontroll-stödmodellen är den två-dimensionella modellen med fyra olika typer 

av psykosociala arbetssituationer (se figur 1): Högstressarbeten (high strain jobs), aktiva 

arbeten (active jobs), lågstressarbeten (low strain jobs) och passiva arbeten (passive jobs). 

De fyra olika psykosociala arbetserfarenheterna genereras genom samverkan av höga och låga 

nivåer av arbetskrav och handlingsutrymme. Högstressarbeten är då arbetssituationen innebär 

höga arbetskrav i kombination med ett lågt handlingsutrymme. I en sådan arbetssituation finns 

risken för psykiska påfrestningar samt fysisk ohälsa (Karasek och Theorell, 1990: 31-32). 

Aktiva arbeten beskriver kombinationen av höga arbetskrav med högt handlingsutrymme. 

Kraven på prestation är höga men i kombinationen med högt handlingsutrymme medför det 

inte negativa psykiska påfrestningar utan inspirerar mer till personlig utveckling och högre 

produktivitet (Karasek och Theorell, 1990: 35). Passivt arbete med låga arbetskrav och lågt 

handlingsutrymme är också korrelerat med psykiska påfrestningar. Bristen på utmaningar i 

arbetet i kombination med hinder för att testa egna idéer, i syfte att förbättra arbetsprocessen, 

leder till en förlust av arbetarens motivation och produktivitet (Karasek och Theorell, 1990: 

37). Lågstressarbeten beskriver en arbetssituation av låga arbetskrav i kombination med höga 

handlingsutrymmen. För denna grupp av arbetare predicerar modellen ett lägre genomsnitt av 

psykiska påfrestningar och risk för sjukdom. Det eftersom individen tillåts att handla optimalt 

på varje utmaning samt att det finns relativt få utmaningar att börja med (Karasek och 

Theorell, 1990: 36). 

 

Modellen innefattar även en stressdiagonal (figur 1, A) respektive en beslutsdiagonal (figur 

1, B) som går genom arbetena. Desto längre ut på beslutsdiagonalen ett arbete befinner sig 

desto bättre för den anställde och samtidigt, ju längre ut på stressdiagonalen ett arbete 
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befinner sig, desto större risk för ohälsa för den som utför det (Karasek och Theorell, 1990: 

31-32, 41, 48-49).   

 

Men vad innebär det rent faktiskt att ha krav, kontroll och socialt stöd i sitt arbete? Med krav 

menas att individen får villkor, något att utföra eller att godta. Modellen fokuserar på de yttre 

psykiska kraven som kan leda till psykosocial stress. Det kan exempelvis vara tidspress eller 

stor arbetsmängd (Karasek och Theorell, 1990: 31-33). Karasek och Theorell (1990) ser på 

kontroll eller handlingsutrymme på två sätt i sin modell. De pratar om ”kontroll i” och 

”kontroll över” arbetet (Karasek och Theorell, 1990: 40, 61). Med kontroll i arbetet menas 

kontroll i det dagliga arbetet, exempelvis en individs handlingsutrymme att själv styra över de 

dagliga arbetsuppgifterna, tillvägagångsättet samt prioriteringen (ibid). Kontroll över arbetet 

handlar istället om det mer övergripande besluten på arbetsplatsen, exempelvis möjlighet att 

påverka förändringar på arbetsplatsen eller deadlines (ibid). Vidare beskrivs att om en individ 

har utrymme för skicklighet och intellektuell aktivitet, samt möjligheten att utveckla dessa, är 

det en indikation på att individen har utrymme för att utöva kontroll i sitt arbete (Karasek och 

Theorell, 1990: 31, 56, 63). För att utveckla Karaseks tidigare tvådimensionella modell (figur 

1), adderades som ovan nämnt dimensionen socialt stöd. Som resulterade i en tredimensionell 

modell; Krav-kontroll-stödmodellen (figur 2). Med Socialt stöd menas alla typer av hjälpfulla 

interaktioner som finns tillgängliga på arbetet, både från kollegor och chefer. Modellen 

förespråkar att socialt stöd kan ses som en typ av buffert mellan psykologiska stressorer och 

skadliga hälsoutfall (Karasek och Theorell, 1990: 68-70). Ett sätt att mäta socialt stöd är via 

den grad individen upplever sig ha ett socialt samspel och upplevd tillit till sina kollegor och 

chefer. Eller hur pass mycket resurser och hjälp som hen kan få på arbetsplatsen (ibid). Rollen 

som mellanchef har beskrivits som ensam (Lindgren, 2007:19). Därför blir dimension socialt 

stöd extra intressant att studera hos mellanchefer då de befinner sig i en ”mittemellan” 

position. Vilka vänder de sig till för socialt stöd? 

2.1.1 Kritisk reflektion 

Krav-kontroll-stödmodellen är en av de mest använda modellerna när det gäller psykosocial 

arbetsmiljö och har haft en stor inverkan på forskningsfältet (Elofsson m.fl., 2016; Kristensen, 

1996). Den främsta kritik som Krav-kontroll-stödmodellen fått är att den endast beskriver hur 

arbetets egenskaper påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Som en konsekvens läggs inget 

fokus vid övriga omständigheter så som hur organisationers/företags kontext ser ut 

(Akerboom och Maes, 2006; Kristensen, 1996) eller personliga egenskaper (van der Doef och 
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Maes, 1999). De som rapporterar dålig psykosocial arbetsmiljö, med exempelvis höga krav 

och låg kontroll, kan generellt ha en betydligt sämre hälsa och överrapportera negativa 

upplevelser. Medan de med god hälsa underrapporterar. Detta kan resultera i skeva resultat 

(Kristensen, 1996). Modellen är främst utformad för kvantitativ forskning och används 

mestadels i sådana studier (se exempelvis: Akerboom och Maes, 2006; Elofsson m.fl., 2016; 

van der Doef och Maes, 1999). Vi kommer dock att använda oss av en kvalitativ ansats i 

denna uppsats. Intervjuer ger oss en möjlighet att kunna fånga mellanchefernas subjektiva 

uppfattningar på ett bättre sätt – betydligt mer detaljerat. Där vi förhoppningsvis även kan 

fånga upp sådant som företagets kontext och personlighet. Möjligen kan en kvalitativ ansats 

med intervjuer bemöta denna kritik, eller åtminstone förmildra en del av problematiken. 

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram ytterligare två nackdelar med modellen. Den första är att den 

visat sig ha större signifikans vid studier av industriarbeten. Modellen utformades i en tid när 

arbetsmarknaden mestadels bestod av sådana arbeten (Lindwall och Marklund, 2005). 

Kopplat till detta har modellen också visat sig ha brister i form av en könsbias. Modellen ger 

oftast mer träffsäkra resultat för män (van der Doef och Maes, 1999). Vilket inte är så konstigt 

eftersom modellen är utformad för industriarbeten, där mestadels män arbetade (Lindwall och 

Marklund, 2005). Denna kritik är dock främst riktad till den ursprungliga modellen från 1979 

med endast Krav och Kontroll. Kritiken har till viss del bemöts med parametern socialt stöd, 

åtminstone vad gäller industriarbetesdelen (van der Doef och Maes, 1999). Vad gäller 

könsbiasen i modellen tror vi dock att det är viktigt att vi har det i åtanke i vår analys, 

framförallt då mellanchefsrollen ofta innehas av en kvinna (Drakenberg, 1997:8). Det finns 

dock studier som visar att krav-kontroll-stödmodellen är väl lämpad att använda vid 

undersökningar av mellanchefer och chefers psykosociala arbetsmiljö (Noblet m.fl., 2001; 

Bernin och Theorell, 2001). Detta då modellen mäter sådana faktorer som är typiska för 

chefers upplevda arbetsansträngning (ibid). Denna aspekt kan förhoppningsvis väga upp 

könsbiasen. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Rollen som mellanchef 

 Mellanchefer är en grupp som tillägnats relativt lite uppmärksamhet inom forskningen. Något 

som vi tycker är märkligt då den forskning vi hittat beskriver rollen som tämligen svår och 

krävande (se exempelvis Lindgren 2007, Milsta 1994 och Drakenberg 1997).  
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Att vara mellanchef beskrivs som en komplex uppgift, mittemellan över- och underordnade 

(Lindgren, 2007: 29, Drakenberg, 1997: 8). En mellanchef skall ofta kombinera två roller. För 

det första vara högre chefers eller arbetsgivarens förlängda arm - genom att verkställa beslut, 

se till så att verksamheten fungerar och levererar resultat (Drakenberg, 1997:8, 99). För det 

andra, vara en representant för sina underordnade - i syfte att bekräfta deras önskan om att bli 

sedda och hörda (Drakenberg, 1997: 99; Lindgren, 2007:11).  

 

Enligt Drakenberg (1997: 8) tenderar en mellanchefs ansvar vara större än de befogenheter 

hen har. Kraven kommer både uppifrån och nedifrån och kravens karaktär ser olika ut 

beroende på varifrån de kommer. Ser man först till de krav som kommer från överordnade 

samt hur den relationen ser ut har mellanchefens egen chefs, eller ännu högre chefers, åsikter 

och krav vanligen en stor inverkan på hur mellanchefen själv bedriver sitt arbete. Vanligtvis 

finns en stark lojalitet och lydnad gentemot högre ledare (Lindgren, 2007: 30). Mellanchefen 

ställs ofta inför en situation där de får föra en talan för något de själva inte står för, vilket i sin 

tur har visat sig generera känslor av stress och överbelastning (Holden och Roberts, 2004). 

Deras arbetssituation beskrivs till stor del bestå av att hantera oförutsedda situationer i 

kombination med att försöka planera med framförhållning (Milsta, 1994: 213, 214).  

 

Relationen till och kraven från underordnade ser lite annorlunda ut. Rollen som ledare är som 

tidigare nämnts komplex. En ledare har ett maktövertag som båda parterna är medvetna om 

(Lindgren, 2007: 18). Mellanchefens agerande har en direkt inverkan på den anställdes 

situation i form av exempelvis arbetsuppgifter, arbetsbörda, lön och arbetsmiljö. Detta 

maktövertag påverkar grundtonen i relationen och gör rollen som ledare svår (Lindgren, 

2007:18). Som mellanchef är det ibland svårt att dra gränser mellan rollen som chef och 

kollega (Lindgren, 2007: 16). På ett sätt vill de vara nära men på ett sätt ha distans 

(Drakenberg, 1997: 99). Att vara ledare beskrivs därför många gånger som ensamt. 

Exempelvis kan möjligheten till att ”prata av sig” med någon vara svårt - framförallt nedåt 

men även uppåt (Lindgren, 2007: 19). 

 

Det är relativt lätt att dra kopplingar mellan denna beskrivning av rollen som mellanchef och 

Karaseks och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell. Den litteratur vi utgått från målar 

upp en bild av mellanchefernas arbetssituation som relativt tuff med höga krav och stort 

ansvar i en stressig miljö. Det framkommer att en stor del av rollen innefattar beslutstagande, 
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men samtidigt är de inte till hundra procent delaktiga i alla beslut. Rollen beskrivs också som 

bitvis ensam med ett begränsat socialt stöd, både från över- och underordnade. Med andra 

ord; krav, kontroll och socialt stöd. 

 

2.2.2 Mellanchefers psykosociala arbetsmiljö  

 Som vi nämnde i avsnittet ovan är ämnet mellanchefer ett relativt outforskat område. Med 

detta sagt är det ingen chock att området mellanchefers psykosociala arbetsmiljö är ännu mer 

outforskat. Vi har dock hittat två artiklar (Bernin och Theorell, 2001; Elofsson m.fl., 2016) 

som vi vill lyfta fram, dessa speglar dessutom den svenska arbetsmarknaden och använder sig 

av krav-kontroll-stödmodellen för att tolka situationen för chefer och mellanchefer. Studierna 

gör dock ingen jämförelse mellan privat- och offentlig sektor, som vi gör. Trots det är 

studiernas resultat intressanta. Detta då studierna visar en betydligt mer positiv bild av 

mellanchefers arbetssituation i jämförelse med litteraturen om rollen som mellanchef (se 

avsnitt 2.2.1).  

 

För det första är båda studierna överens om att krav-kontroll-stöd är en lämplig modell och 

metod för att mäta chefer och mellanchefers psykosociala arbetsmiljö (Bernin och Theorell, 

2001; Elofsson m.fl., 2016). Bland annat då modellen mäter faktorer som är typiska för hur 

chefer kan uppleva ansträngning och stress (Elofsson m.fl., 2016). Båda studierna kommer 

fram till att mellancheferna har högre krav i jämförelse med andra. Men de har också hög 

kontroll, vilket placerar dem inom de aktiva arbetena (Bernin och Theorell, 2001; Elofsson 

m.fl., 2016). Generellt verkar chefer ha ett relativt stort handlingsutrymme vad gäller 

möjlighet att påverka när och hur arbetsuppgifter skall utföras (Bernin och Theorell 2001). 

Resultaten visar även att cheferna generellt upplevde ett bra socialt stöd och att det kan 

användas som en buffert vid höga krav (Bernin och Theorell, 2001; Elofsson m.fl., 2016). 

Båda studierna är kvantitativa och lyfter fram att de positiva resultaten är generella/i 

genomsnitt. Det finns alltid organisatoriska och personliga skillnader som man bör ta i 

beaktande (Bernin och Theorell, 2001). Detta blir extra framträdande i en av studierna. Här 

identifierades en grupp mellanchefer som skiljer sig från mängden och bedömdes ha 

högstressarbeten. Studien visar att den höga ansträngning som de rapporterade var kopplat till 

dåligt ledarskap och dåligt stöd, samt litet beslutsutrymme och begränsat inflytande (Elofsson 

m.fl., 2016). Dessutom upplevde denna grupp mer negativ press uppifrån än nedifrån där 

vissa chefer uppgav att de upplevde sig vara ”fast i en fälla där de förväntades leda men inte 
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gavs rätt verktyg eller förutsättningar för det” (Elofsson m.fl., 2016). Dessa observationer går 

mer i linje med litteraturen om rollen som mellanchef (se ovan).  

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att forskarna i dessa studier även hittade ett samband mellan 

högstressarbeten och hur länge man haft rollen som mellanchef. Där rollen uppfattades vara 

mer ansträngande som ny och speciellt med dåligt stöd (Elofsson m.fl., 2016). Detta resultat 

anser vi tillför en intressant aspekt i tolkandet av hur mellanchefer upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö. Kan det vara så att erfarenhet har en inverkan på hur psykosocial arbetsmiljö 

upplevs?  

2.2.3 Privat vs. Offentlig Sektor 

 I vår uppsats vill vi även undersöka om mellanchefernas psykosociala arbetsmiljö skiljer sig 

mellan privat och offentlig sektor. Vi har dock inte hittat någon relevant forskning som berör 

detta område. Däremot finns det en del forskning på skillnaderna mellan privat och offentlig 

sektor i stort. Dvs. inte enbart för mellanchefer utan samtliga typer av arbeten. Forskningen 

skiljer sig en del internationellt och i Sverige. Den bild som målas upp av bl.a. media är att 

offentlig sektor har sämre psykosocial arbetsmiljö och står för flest antal sjukskrivningar 

orsakade av sådana faktorer (Macklin m.fl., 2006). Exempelvis i en undersökning gjord i 

Australien mellan privat och offentlig sektor gällande psykosocial arbetsmiljö. Där de använt 

krav-kontroll-stödmodellen hittas inget stöd för att offentlig sektor skulle ha sämre 

förutsättningar (Macklin m.fl., 2006). Ser vi istället till svensk forskning som gjorts inom 

området är det betydligt vanligare att anställda i offentlig sektor och framförallt kvinnor 

upplever en dålig psykosocial arbetsmiljö (Lindwall och Marklund, 2005; Bernin och 

Theorell, 2001). Denna skillnad kopplas till de förändringar som skett på den svenska 

arbetsmarknaden, vilket egentligen resulterat i en försämring för samtliga anställda (ibid). En 

förklaring till att offentlig sektor visar på sämre resultat kan vara för att dessa förändringar 

haft en betydligt större inverkan på offentlig sektor. Detta då den har ställts inför nya krav och 

utmaningar i form av effektivisering och konkurrens. Något som den privata sektorn tampats 

med under en betydligt längre tid (Milsta, 1994: 215).  

 

Ovan förda diskussion belyser en tvetydighet när det gäller just skillnaden mellan privat och 

offentlig sektor. Vi anser dock att denna tvetydighet är viktig att presentera då det är en av 

anledningarna till att vi valt att jämföra de olika sektorerna.  
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2.3 Teoretisk tillämpning 

Karaseks och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell är denna studies utgångspunkt. Det 

är även denna modell som vi främst använder oss av för att undersöka och skapa förståelse för 

mellanchefernas upplevda psykosociala arbetsmiljö. Modellen tillämpas genom en separat 

kartläggning och tolkning av respektive dimension: krav, kontroll och socialt stöd. För att 

sedan slås samman och tolkas som en helhet. Detta görs i kombination med den tidigare 

forskningen om rollen som mellanchef och mellanchefers psykosociala arbetsmiljö, som 

hjälper oss förstå mellanchefernas arbetssituation. Vi använder den tidigare forskningen om 

privat och offentlig sektor för att relatera våra resultat till en jämförelse mellan dessa sektorer.   

3. Metod  

3.1 Metodval 

Eftersom studien avser att undersöka mellanchefers egna upplevelser av deras psykosociala 

arbetsmiljö, antar studien en etnografisk form med en fenomenologisk ansats. Det innebär att 

utgångspunkten för studien är att nå en bättre förståelse för vårt ämne genom individens eget 

perspektiv (Aspers, 2009). För att åstadkomma denna förståelse är en teoretisk utgångspunkt 

viktig som en avgränsning för studiens riktning. Vi har använt Karasek och Theorells (1990) 

krav-kontroll-stödmodell. Teorin har väglett oss och utifrån dess begrepp har vi utformat 

uppsatsen, men målet har inte varit att teori och empiri skall avspegla varandra (jfr Aspers, 

2011: 99-101). Detta innebär att vår studie befinner sig i en växelverkan mellan deduktivt och 

induktivt, då teorin styr men individens subjektiva uppfattning är det som tolkas.  

3.2 Förförståelse 

Ingen av oss har varit, eller är mellanchef, vilket gör att vår förförståelse är begränsad. Vi har 

dock en del förförståelse utifrån egna erfarenheter av arbetslivet gällande psykosocial 

arbetsmiljö. Detta behöver inte vara negativt utan kan snarare hjälpa oss förstå individers 

handlingar och dess mening. Vi har även byggt upp en förförståelse genom den tidigare 

forskning och litteratur som vi läst. Men eftersom studiens syfte är att förstå individens egen 

upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö blir det viktigt att bortse från vår förförståelse för 
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att inte färga resultatet (jfr Aspers, 2011: 39). Detta är något vi har lagt oss vinn om att ta 

hänsyn till genom hela studien.   

3.3 Genomförande 

3.3.1 Urval  

Då studien avser att undersöka mellanchefers upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö, har 

vi utgått från en rollselektion. Vårt urval är baserat på vilken roll aktörerna har. I vårt fall 

mellanchefer verksamma i tjänstesektorn. Vi fokuserade mer på att hitta intressanta och 

relevanta organisationer än individer (jfr Aspers, 2011: 96). På grund av en snäv tidsram 

gjordes en geografisk avgränsning till Stockholms län. Sedan gjorde vi ett strategiskt urval i 

förhållande till studiens frågeställningar för att maximera variationen. Urvalet bestod av sex 

olika organisationer, tre inom offentlig sektor och tre inom privat sektor. Detta för att kunna 

se eventuella skillnader eller likheter (jfr Aspers, 2011: 96-97). Istället för att intervjua 

mellanchefer inom samma organisationer, valde vi att sprida ut våra intervjupersoner bland 

sex olika organisationer. Detta för att undvika risken att ett ovanligt dåligt arbetsklimat inom 

en viss organisation skulle påverka resultatet (jfr Ahrne och Svensson, 2015: 22). 

För att komma i kontakt med våra intervjupersoner mejlade vi ut förfrågningar, ibland direkt 

till intervjupersonen och ibland via så kallade gatekeepers (Aspers, 2011: 119) som ledde oss 

vidare. Våra intervjupersoner bestod av fem kvinnor och en man. De innehar titlar som 

gruppledare, avdelningschef och produktchef. Organisationsstrukturen på de företag 

mellancheferna arbetar skiljer sig åt till viss del. Främst när det gäller antalet underordnade. 

Dvs. de grupper som mellancheferna ansvarar för bestod av ungefär 3-15 personer. 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de har både över- och underordnade, samt att de haft 

rollen som mellanchef i några/något år, inte nödvändigtvis på samma företag. Erfarenheten 

varierar mellan 1- 10 år.  

3.3.2 Praktiskt Genomförande 

Innan intervjuerna genomförde vi en testintervju med en mellanchef för att kunna 

kvalitetssäkra vår intervjuguide. Intervjuerna ägde därefter rum under en vecka i november 

och längden på dem var cirka 45 minuter. Valet av intervjuer, semistrukturerade intervjuer, 

som insamlingsmetod var för att få detaljerad och innehållsrik information om hur 

mellanchefer upplever sin psykosociala arbetsmiljö (jfr Ahrne och Svensson 2015: 53-54). Då 
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vår studie är relativt teoristyrd, med krav-kontroll-stödmodellen som utgångspunkt, hjälper 

semistrukturerade intervjuer oss att begränsa och styra intervjuerna till det vi anser mest 

väsentligt för vårt syfte (jfr Aspers, 2011: 143). Studien är dock inte helt deduktiv. Den 

semistrukturerade intervjutekniken ger utrymme att ställa följdfrågor och därigenom kan vi 

även fånga upp andra relevanta aspekter. Vår intervjuguide bestod av ett antal tydligt 

formulerade frågor och exempel på följdfrågor. Frågorna rörde deras bakgrund, krav, kontroll, 

socialt stöd, de nya föreskrifterna och rollen som mellanchef. Flera av de huvudfrågor vi 

ställde var relativt slutna. Detta lade press på oss som intervjuare att följa upp svaren genom 

att exempelvis be dem beskriva om det fanns någon skillnad mellan över- och underordnade. 

Då de ämnen vi berörde kan ses som känsliga ansåg vi att det var viktigt att 

intervjupersonerna kände sig bekväma. Starten i en intervju kan vara avgörande för det (Trost, 

2010:84). Intervjuerna inleddes därför med lite lättare frågor, s.k. deskriptiva frågor 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015: 46) som exempelvis ”Kan du beskriva din tjänst för 

oss?”.  

 

Enligt Trost (2010: 65-66) är det viktigt att intervjupersonerna känner sig trygga och bekväma 

att prata i miljön de befinner sig i. Vi lät därför våra intervjupersoner välja tid och plats, 

förutsatt att det var inom vår tidsram. Samtliga av våra intervjupersoner gav sitt medtycke till 

att spelas in. Att spela in intervjuerna gav oss bättre förutsättningar till aktiva samtal och 

underlättade även analysarbetet (jfr Aspers, 2011: 156).  

3.4 Analysprocessen 

Första steget i analysprocessen var att transkribera samtliga intervjuer. För att säkerställa 

intervjupersonernas anonymitet plockade vi bort sådant som kunde härledas till dem - 

exempelvis namn eller de företag de jobbar på. I nästa steg kodade vi de transkriberade 

texterna enligt s.k. strukturerad kodning. Vår teori var det som gav oss riktlinjer för hur vi 

skulle utforma vårt kodningsschema (jfr Aspers, 2011: 174). Men då vårt intresse var 

intervjupersonernas subjektiva upplevelse, utgick vi inte endast från teorin. Vi var även öppna 

för andra relevanta och intressanta utsagor som inte var kopplade till teorin och som kunde 

bilda nya koder (jfr Aspers 2011: 174). Detta blev också fallet då vi under kodningsarbetet 

identifierade orsaker till den upplevda psykosociala arbetsmiljön som inte gick att härleda till 

teorin. Vi valde att formulera ytterligare ett tema – övriga omständigheter. Kodningsarbetet 

byggde på Marginalmetoden (Aspers, 2011: 185), vilket innebar att vi använde oss av färger 

för olika koder. Här hade vi sex huvudkoder; krav, kontroll, socialt stöd, de nya föreskrifterna, 
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rollen som mellanchef och övriga omständigheter. Exempelvis, markerades allt som hade med 

krav att göra med färgen röd. För att kunna urskilja vissa delar gjorde vi även underkoder där 

exempelvis stress kodades med färgen röd men även med en sifferkombination; 1.2. 

 

De analysmetoder som stämmer bäst överens med vårt arbete är främst en Statisk-dynamisk 

analys med inslag av en Komparativ Analys (Aspers, 2011: 205-206). Statisk analys innebär 

att det görs en analys utifrån teoretiska begrepp samt de koder som är kopplade till dessa 

(Aspers 2011: 205). Den dynamiska analysen innebär att man fokuserar på förändring och 

påverkan (ibid). I vår uppsats vill vi bl.a. undersöka vilken inverkan de nya föreskrifterna 

haft. En komparativ analys innebär att man i analysen jämför två eller flera begrepp eller 

kategorier (ibid). Vi använde denna metod i vår jämförelse av privat och offentlig sektor.  

 

För att förenkla läsningen har vi valt att illustrera vårt resultat på ett liknande sätt som vår 

intervjuguide och vårt kodningsschema, utifrån våra fem övergripande teman samt det nya 

temat. I resultatet presenteras citat från offentlig sektor med ett O och en siffra efter för 

respektive intervjuperson och detsamma gäller för privat sektor, men med ett P.  

3.5 Etiska överväganden 

I vår uppsats har vi genomgående använt Vetenskapsrådets riktlinjer och rekommendationer 

för utförandet av intervjuer i samband med forskning. De fyra huvudkraven som finns är: 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nedan beskrivs hur vi använt oss av dessa.  

Inledningsvis gavs en tydlig presentation av oss, studien, syftet och upplägget 

(Vetenskapsrådet, 2002: 7). Vi försäkrade våra intervjupersoner att materialet endast kommer 

användas till denna studie och att det inspelade materialet raderas efter behandling 

(Vetenskapsrådet, 2002: 7, 12). Därtill informerades våra intervjupersoner om att deras 

deltagande var helt frivilligt. Att de när som helst under intervjuns gång kunde avbryta sin 

medverkan och även ångra sig i efterhand (Vetenskapsrådet, 2002: 9). Vidare informerade vi 

om intervjupersonernas och deras arbetsplatser anonymitet. Om de sa något som kunde 

kopplas till dem eller företaget, använde vi det inte (Vetenskapsrådet, 2002: 12). 

Avslutningsvis kommer vi även att följa rekommendationen att erbjuda samtliga deltagare att 

ta del av vår färdiga uppsats (Vetenskapsrådet, 2002: 15). Detta nämndes även vid 

intervjutillfället.  
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3.6 Reliabilitet och Validitet 

Vi har försökt beskriva forskningsprocessen noggrant i syfte att uppnå transparens. Detta för 

att det skall vara möjligt att upprepa studien och eftersom det underlättar bedömningen av 

studiens reliabilitet (Bryman, 2011: 352 ).  Då vår studie genomförts av två personer är även 

frågan om intern reliabilitet viktig. Enligt Bryman (2011) föreligger intern reliabilitet om 

forskarna är eniga kring tolkningen av empirin. Att vi genomfört transkriberingen, kodningen 

och analysen tillsammans under studiens gång anser vi stärker den interna reliabiliteten (jfr 

Bryman, 2011: 352). För att kunna besvara studiens övergripande frågeställningar, och 

säkerställa att den empiri som samlades in fångar det som avses fångas, formulerade vi vår 

intervjuguide med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar, samt utifrån vårt teoretiska 

ramverk (Bryman, 2011: 419-422). Vår resultatpresentation består av sammanfattningar av 

vad varje intervjuperson har sagt samt innehåller relevanta citat som vi anser speglar något 

viktigt. Detta ökar validiteten i våra resultat genom att illustrera första ordningens 

konstruktioner och hur de faktiska empiriska resultaten ser ut (Aspers, 2011: 230). 

3.7 Metodkritik 

Valet av metod har en stor inverkan på utformningen av uppsatsen och dess resultat. 

Nackdelen med intervjuer är att innehållet bygger på en situation där samtliga aktörer 

tillskriver olika saker olika betydelser (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015: 53-54). Det är 

just detta som är det svåra med intervjuer och därför finns det en rekommendation att 

intervjuer bör kompletteras med en annan metod (ibid). För att man ska kunna säkerställa att 

det intervjupersonerna säger/upplever är det som verkligen händer. Skuggning eller 

observation är exempel på kompletteringar (ibid). Det hade varit önskvärt med en 

kompletterande metod från vår sida men av tidsmässiga skäl hann vi inte det. Det är dock 

viktigt att vi bär med oss dessa eventuella menings- och tolkningsskillnader i vår analys.  

Trots det var valet av intervjuer rätt för oss, med hänsyn till vårt syfte - vi vill få en förståelse 

av mellanchefernas subjektiva uppfattning.  

 

Vad gäller våra intervjuer vill vi lyfta fram två aspekter som kan ha påverkat studiens kvalitet 

negativt. För det första är 45 minuters intervjutid en relativ kort tid för att kunna få en djupare 

förståelse för något. Längre och mer djupgående intervjuer hade varit att föredra men med 

hänvisning till vår, och även intervjupersonernas, tidsram var det inte möjligt. För det andra 

hade fler än sex intervjuer även varit önskvärt, kopplat till samma anledning och orsak.  
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4. Resultat och Analys 

4.1 Rollen som mellanchef 

Samtliga intervjupersoner beskriver rollen, i enlighet med Drakenberg (1997: 8, 99) och 

Lindgren (2007: 11, 29), som komplex. Framförallt i bemärkelsen att de upplever sig hamna 

mittemellan över- och underordnade. Kraven kommer både uppifrån och nedifrån. I vissa 

lägen skall de representera arbetsgivaren och verkställa dennes beslut och i andra lägen 

representera medarbetarnas intressen och se till att de känner sig sedda och hörda (ibid).  

För det är väldigt svårt att slitas mellan medarbetare och de överordnade. Liksom hela tiden lyfta 

frågor högre upp och sedan vänta på att sedan ta ner det till sina medarbetare, och så ställs det olika 

krav. Så jag tror man faktiskt måste gilla, eller ser just det som en utmaning. – O2 

 

Jag tycker det kan vara svårt att veta vem man ska vara lojal med, för jag känner ju att jag är mest 

lojal med gruppen, samtidigt som jag också måste vara lojal mot min chef och uppåt, jag är ändå... ja 

men det är nog ändå svårt, eller jag har i alla fall haft svårt att hitta rollen fullt ut [...] – O1 

Samtliga intervjupersoners beskrivning av sin roll som mellanchef går i linje med citaten 

ovan. De upplever en svårighet att hitta en balans i rollen. Detta ledde oss in på vem 

mellancheferna ansåg sig representera, arbetstagarna eller arbetsgivaren. Svaren skilde sig åt 

bland intervjupersonerna. Utifrån vår empiri så kan vi dock inte se att sektorstillhörighet har 

någon effekt på utfallet. Nedan citat kan illustrera detta.     

Ja men jag upplever nog mer att jag representerar arbetsgivaren.– P2 

 

Teamet, utan tvekan. – P3 

Trots denna skillnad kunde vi identifiera en lojalitet gentemot högre ledare hos alla 

intervjupersoner. Även för de som i större utsträckning ansåg sig representera medarbetarna. 

Detta stämmer väl överens med Lindgrens resonemang (2007: 30). Han menar att det är 

vanligt att mellanchefer ofta känner lojalitet och lydnad till sina överordnade och att de kan ha 

en inverkan på hur mellanchefen själv bedriver sitt ledarskap (ibid).  

 

Vidare tar samtliga intervjupersoner upp närheten till underordnade, möjligheten att påverka 

och att arbeta med verksamhetsutveckling som positiva inslag i mellanchefsrollen. Dessutom 

nämnde intervjupersonerna från den privata sektorn ytterligare en fördel. De såg 
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mellanchefsrollen som en relativt trygg chefsposition – att den inte är lika utsatt som högre 

upp i chefshierarkin. Nedan citat kan illustrera detta. 

Den stora fördelen för mig tror jag nog är att man kan få en ganska inflytelserik roll utan att behöva 

ha det yttersta ansvaret. För varje steg man kommer upp i chefstrappan så blåser det mer liksom. På 

min nivå där jag är nu blåser det väldigt mycket mer än längst ner men inte i närheten med hur det är 

för min chef, så det är ju ändå lite skönt. – P2  

Att ofta bli avbruten, krav från två håll, att tiden inte räcker till och att inte få ta alla beslut på 

egen hand, utan att vissa beslut måste godkänns på högre nivå, anges som mer negativa inslag 

i rollen som mellanchef. Något som samtliga intervjupersoner vittnar om, oavsett sektor. 

Citaten nedan illustrerar ett exempel. 

Det är också svårt när man känner att man inte får vara med och påverka och kan vara med hela 

vägen – O1 

 

En nackdel är väll det uppenbara, du har krav från alla håll – P2 

Att samtliga intervjupersonerna lyfter känslan av att inte få vara delaktig i alla beslut som ett 

negativt inslag går i linje med Drakenbergs (1997:8) beskrivning. Hon menar att mellanchefer 

tenderar ha bristande befogenheter i jämförelse med sitt ansvar (ibid). Utifrån vår teori tyder 

det på höga krav och låg kontroll (Karasek och Theorell, 1990).  

 

4.2 Krav 

Våra intervjupersoner målar upp en bild av deras arbetssituationer som stämmer väl överens 

med den tidigare forskningen vad gäller krav i arbetet – dvs. att de är höga (jfr Lindgren, 

2007; Milsta, 1994; Drakenberg, 1997). När det gäller krav-delen har vi dock inte lyckats 

identifiera några specifika skillnader mellan de olika sektorerna, resultaten ser i princip 

likadana ut. Till att börja med uppger samtliga intervjupersoner att de vet vad som krävs av 

dem samt att deras roll är tydlig. Arbetsmängden beskrivs av samtliga som hög, men att 

belastningen kan variera, citatet nedan kan illustrera detta.  

Ja den är hög (arbetsmängden). Men just nu är det okej  [...] sommar 15- sommar 16 hade jag 

alldeles för mycket [...] Men sen i somras så har vi fått in lite folk så det har lugnat ner sig. Så nu 

jobbar jag ganska normala arbetsveckor. Sen är dom ofta väldigt späckade – P2 

Detta citat representerar hur samtliga intervjupersoner beskriver sin arbetssituation, även om 

de inte ordagrant säger exakt samma sak. En hög arbetsbelastning och tidspress är något som 

alla nämner. Karasek och Theorell (1990: 31-33) talar om yttre psykiska krav där de tar upp 

just dessa två aspekter. Yttre krav är dock inte det enda som våra intervjupersoner nämner. De 
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berättar även om inre krav. Krav som de ställer på sig själva. Att finnas där för sina 

medarbetare, eller att vara en del i organisationens utveckling, är några exempel. Här tycker vi 

att teorin om krav till viss del brister. Även om vi kan identifiera yttre krav av den typ som 

modellen nämner, verkar det finnas andra aspekter som också påverkar de upplevda kraven. 

Detta diskuteras ytterligare i avsnittet ”övriga omständigheter”. 

 

För att återgå till teorin och de kopplingar vi finner kan en hög arbetsbelastning kopplat till 

tidspress enligt krav-kontroll-stödmodellen ses som höga krav. Om dessa höga krav genererar 

en negativ situation beror dock på graden av kontroll (Karasek, 1979: 285; Karasek och 

Theorell, 1990: 31-32). Kontrollen kopplad till kraven ser lite olika ut i vår studie. Vi kan 

identifiera två olika situationer. Om man ser till de faktiska arbetsuppgifterna, och hur 

mellancheferna kan styra dem, uppger de sig veta vad som krävs av dem och att det är tydligt. 

De upplever sig med andra ord ha kontroll över den situationen. Enligt teorin placerar det dem 

inom de aktiva arbetena (Karasek och Theorell, 1990: 35). Men samtliga beskriver även 

situationer de inte kan kontrollera. Krav eller arbetsuppgifter som kommer från olika håll. 

Sådant som egentligen inte hör till deras ordinarie arbetsuppgifter och som gör att tiden inte 

riktigt räcker till.   

Men sånt som kommer in från sidan, som inte är enligt planen. Det är det. Kanske inte tar mycket tid 

men det tar den tiden som jag inte har. – O2 

 

Jo men den (arbetsbeskrivningen) stämmer ganska väl överens, sen har det väll tillkommit lite andra 

arbetsuppgifter som inte står med, skulle jag vilja säga. För i den här rollen skulle det inte vara 

något personal- eller budgetansvar och det visste jag och det står tydligt och klart, men däremot så 

har jag suttit med på alla medarbetarsamtal och det för mig är ett personalområde... – O1 

De citaten ovan illustrerar är att det finns några delar som sticker ut när det gäller krav som de 

inte upplever sig kunna kontrollera. Nya ansvarsområden som exempelvis personal- och 

budgetansvar. Men även att det kommer mer akuta projekt eller arbetsuppgifter som de måste 

vara delaktiga i eller lösa. 

[...] jag har ju alltid en lista av saker som jag måste göra och den är liksom aldrig nere på noll, den 

ligger alltid där. Sen är dem gångerna när jag känner att jag inte riktigt styr över det själv är när det 

kommer saker med väldigt kort varsel, exempelvis att ”det här ska vara klart imorgon”. Då får man 

bara släppa allt och bara göra det. Men annars tycker jag att jag styr rätt bra. – P2 

 

[...] eller det är människor som rycker i mig hela tiden, som vill ha saker av mig *skrattar. – P3 
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Vi hittar även stöd för bristen av kontroll över oförutsedda arbetsuppgifter i den tidigare 

forskningen. Milsta (1994: 213, 214) beskriver till exempel mellanchefers arbetssituation som 

en ständig kamp mellan att försöka planera sin tid och samtidigt hantera oförutsedda 

händelser. Just denna del är något vi kan identifiera som ett tydligt mönster för alla våra 

intervjupersoner, med hänvisning till citaten ovan. Vidare beskriver de att det är dessa 

situationer som genererar mest stress i deras arbete eftersom de inte kan kontrollera dem. 

Kraven får därmed en negativ laddning (jfr Karasek och Theorell, 1990: 31-32, 35-37). I 

enlighet med teorin tyder dessa citat, och de situationer som beskrivs där, på en situation som 

kan likställas med Högstressarbeten (Karasek och Theorell, 1990: 31-32). Kraven beskrivs 

som höga i form av hög arbetsbelastning och tidspress. Detta i kombination med en oförmåga 

att kunna kontrollera situationen.  

 

Som vi nämner ovan ser vi två olika situationer. En med höga krav och hög kontroll och en 

med höga krav och låg kontroll. Ser vi till de delar som placerar mellancheferna inom aktiva 

arbeten tolkar vi det som att de befinner sig relativt långt ut på beslutsdiagonalen (se figur 1, 

B). Det beslutsdiagonalen visar är att det finns olika grader av hög kontroll, vilket innebär att 

inom aktiva arbeten finns det både bättre och sämre aktiva arbeten (Karasek och Theorell, 

1990: 31-32, 48-49). Eftersom våra intervjupersoner innehar en chefsroll är det troligt att de 

generellt upplever högre kontroll än en medarbetare. Även om medarbetaren också skulle 

placeras inom aktiva arbeten, är det rimligt att anta att en chef placeras längre ut på 

beslutsdiagonalen än medarbetaren. Ser vi till vår empiri är detta scenariot troligt. I de lägen 

mellancheferna upplever sig ha kontroll, beskrivs kontrollen som väldigt hög. I kombination 

med höga krav placeras mellancheferna i dessa fall i den mest attraktiva delen av aktiva 

arbeten (ibid). Ser vi istället till de delar som placerar mellancheferna inom högstressarbeten 

kan det beskrivas som att de befinner sig relativt långt ut på stressdiagonalen. Detta eftersom 

de beskriver sig uppleva låg kontroll och ger uttryck för stress i kombination med höga krav. 

För stressdiagonalen gäller detsamma som för beslutsdiagonalen – det finns olika grader av 

låg kontroll. I de lägen mellancheferna upplever låg kontroll, beskrivs kontrollen som väldigt 

låg. Detta tyder på en sämre och mer ansträngd arbetssituation, med risk för ohälsa. I 

kombination med höga krav placerar det i dessa fall mellancheferna i den sämre delen av 

högstressarbeten - Dangerous Work (ibid). Denna tudelade bild sätter fingret på en av 

anledningarna till varför rollen som mellanchef är komplex. Som till exempel Lindgren 

(2007) och Milsta (1994) hävdar. Återigen hamnar de mittemellan. Mittemellan bra och 

dåligt. 



 

 19 

 

Trots ovan beskrivna situation ger våra mellanchefer på det stora hela en relativt positiv bild. 

För att summera våra intervjupersoners situation kan vi säga att de beskriver en ansträngd 

arbetssituation. Den är dock inte konstant och det verkar finnas en faktor som har stor 

inverkan på utfallet – erfarenhet. Kraven är, som konstaterats, höga och graden av kontroll 

skiljer sig åt. När kontrollen är låg och kraven höga skall mellancheferna enligt teorin befinna 

sig i högstressarbeten. Här menar dock våra intervjupersoner att erfarenheten har lärt dem 

hantera situationen och därmed minskar ansträngningen. Trots låg kontroll. Enligt Elofsson 

m.fl. (2016) har just tiden som mellanchef en stor inverkan på ansträngningsnivån. Citatet 

nedan får illustrera detta. 

ja från början tyckte jag att det var det (stressigt) men jag tror att det handlar mer om hur man 

kommer in i rollen, man lär sig hur man hittar rutiner och kanske hålla ifrån sig vissa saker och lära 

sig att prioritera [...] –O1  

Som vi nämner i avsnittet om tidigare forskning tillför detta en intressant dimension till 

tolkningen. Eftersom ingen av våra mellanchefer är ny som chef kan det vara anledningen till 

att de alla ger en så pass likvärdig beskrivning. Hade vi istället haft en eller flera 

intervjupersoner som var ny i sin roll, är det mycket möjligt att resultatet hade sett annorlunda 

ut. Speciellt om det är så som våra intervjupersoner hävdar, att erfarenhet och förmågan att 

kunna prioritera är avgörande för det subjektiva välmående.  

 

Som vi tidigare nämnt, beskriver våra mellanchefer krav både uppifrån och nedifrån. Vidare 

menar de att kraven skiljer sig åt. Några upplevde högre krav nedifrån, från deras 

medarbetare. Där de beskriver en känsla av att inte räcka till. Medan de flesta upplevde 

betydligt högre krav uppifrån och beskriver situationer likt citatet nedan.  

Och uppifrån så är väll förväntningarna mer, alltså dom känns mer stressande, eftersom man måste 

producera något och det ska gå snabbt oftast och kommer i sista sekunden [...] Så där är det mer 

stressande tror jag, för jag inte äger det själv. Medan med medarbetarna kan jag ju diskutera med 

dom och om deras förväntningar. – O2 

Citatet stämmer väl överens med Elofssons m.fl. (2016) resultat. De menar att dålig 

psykosocial arbetsmiljö kan kopplas till upplevelsen av orimligt höga krav uppifrån. Även 

Lindgren (2007: 30) tar upp liknande saker. Att krav eller åsikter uppifrån oftast har en 

väldigt stor inverkan. Då våra resultat skiljer sig vad gäller denna del så kan vi dock inte se 

något enhetligt mönster. Klart är dock att kraven kommer från två håll och kan upplevas olika 

beroende på varifrån de kommer.  
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4.3 Kontroll 

Vi har redan diskuterat en del kring kontroll i stycket ovan med hänvisning till dess starka 

koppling till hur krav upplevs. Det finns dock ytterligare aspekter av kontroll som vi fått fram 

i vår empiri och vill belysa. Vi kan inte heller i denna del identifiera några skillnader mellan 

privat – och offentlig sektor.  

 

Karasek och Theorell (1990) talar om ”kontroll i” och ”kontroll över” arbetet. Det vi 

diskuterat ovan i stycket om Krav, faller mer in i ”kontroll i” arbetet. Hur deras möjligheter 

ser ut vad gäller påverkan av arbetsuppgifter, arbetssätt och prioritering. Dessa delar 

diskuterades även separat under intervjuerna. Samtliga intervjupersoner beskriver att de 

upplever sig ha tillräckliga befogenheter för att kunna utföra sitt arbete och har stora 

möjligheter att prioritera bland arbetsuppgifterna. Vidare framkommer det att detta främst 

gäller det som vi redan varit inne på. De kan kontrollera sina dagliga arbetsuppgifter och 

sådant som rör deras verksamhet eller arbetslag. När det gäller sådant som kommer extra, 

utöver och framförallt uppifrån har de svårare att kontrollera och styra. Nedanstående citat 

kan illustrera hur det kan se ut. 

Jag kan ju styra vissa saker som gäller min verksamhet, när vi ska utveckla saker eller scheman eller 

sådana saker som ligger nära. [...]Som jag sa budgetarbetet, verksamhetsplanen och sen finns det 

andra saker under året som jag inte kan styra över. – O2 

Kontrollen är begränsad. Trots det anger alla en möjlighet till att kunna påverka själva 

arbetssättet. Dvs. hur arbetet utförs. Kraven som kommer utifrån eller uppifrån kan ange 

ramar som de måste förhålla sig till. Men hur de löser uppgifterna eller situationen får de 

själva bestämma.  

Hur vi gör saker är upp till oss. Självklart finns det vissa strukturer o.s.v. som är satta. Och som man 

följer, då finns det hjälpmedel och så som man kan använda. Men sen är det så att mycket av 

arbetsuppgiften är väldigt som du själv bestämmer den att vara. Du får själv lösa arbetsuppgiften på 

bästa sätt. – P1   

 

Men ofta får man ju veta ramen, du ska göra det här, och hur du gör det spelar ingen roll. Men att 

resultatet ska bli det här, och då tycker jag man kan styra ganska mycket. – O2 

Dessa citat tyder på att mellancheferna ändock ges ett handlingsutrymme att lösa uppgifter på 

egen hand. Denna del går i linje med Karaseks och Theorells (1990: 31, 56, 63) tankar. Om en 

individ har utrymme för skicklighet och intellektuell aktivitet så implicerar det kontroll i 

arbetet (Karasek och Theorell, 1990: 31, 56, 63). Med detta sagt, och utifrån tidigare 
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framlagda argument, tyder våra resultat på att mellancheferna till viss del upplever kontroll, 

inte i allt men i stora delar. Åtminstone vad gäller ”kontroll i” arbetet. För att koppla detta till 

modellen så skulle detta innebära att i de fall våra intervjupersoner upplever kontroll i arbetet 

positioneras de i aktiva arbeten samt relativt långt ut på beslutsdiagonalen (jfr Karasek och 

Theorell, 1990: 31-32). På det sätt som vår diskussion i avsnittet om krav föreslår. Ser vi i 

stället till den andra delen, ”kontroll över” arbetet är förutsättningarna lite annorlunda. Här 

kan vi inte identifiera en lika stor kontroll. Intervjupersonerna anger att de kan påverka 

deadlines när de gäller interna saker, inom verksamheten eller arbetslaget. Inkluderas andra 

parametrar eller att deadlinen kommer uppifrån har de inte lika stora möjligheter. 

Nedanstående citat kan illustrera hur det kan se ut.  

[...]är det en deadline som vi sätter lokalt på det här kontoret; ja! Vi har vissa deadlines som kommer 

uppifrån som vi inte kan påverka. – O3 

Detsamma gäller förändringar på arbetsplatsen.  

när det gäller större förändringarna så kommer de väldigt mycket uppifrån, och då har vi inte så 

mycket att säga till om. Gäller det förändringar här på kontoret, då har vi mycket mer att säga till 

om. – O3 

 

[...] Men om nånting kommer från VD nivå, nu ska vi göra, ja vad det nu kan vara… Där har jag ofta 

mindre inflytande men om det är mer på vår gruppnivå där har jag en väldigt central roll. – P2 

Mellancheferna vittnar om vissa situationer där graden av kontroll upplevs som mindre. Om 

vi i dessa situationer förutsätter höga krav (vilket vi redovisat för ovan att de upplever sig ha) 

skulle detta enligt modellen förflytta våra intervjupersoner till högstressarbeten samt en bit ut 

på stressdiagonalen (jfr Karasek och Theorell, 1990: 31-32). Även detta påminner om det som 

diskuterades i kravavsnittet. Ett argument som skulle kunna stärka denna tolkning är att 

mellanchefer ofta hamnar i en sits där de får föra en talan för något de själva inte initierat. Det 

har i sin tur har visats sig kunna leda till stress och överbelastning (Holden och Roberts, 

2004). Ett troligt scenario om man som chef måste leda utefter något som man själv inte 

bestämt. Detta är även något som en del av våra intervjupersoner nämner; att ibland behöva ta 

på sig ”företagsglasögonen”.  

 

Vi kan återigen se att resultatet visar på en tvetydighet på samma sätt som i krav-delen. 

Mellancheferna beskriver att de upplever sig ha kontroll i vissa delar samtidigt som de inte 

har det inom vissa. Kontrollen brister framförallt när det handlar om oförutsedda händelser 
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och sådant som kommer uppifrån. I dessa fall minskar mellanchefernas kontroll oavsett om 

det gäller deras ”kontroll i” eller ”kontroll över” arbetet.  

4.4 Socialt stöd 

Alla våra intervjupersoner känner att de har ett socialt stöd på arbetsplatsen. De lyfter 

exempelvis fram tillgången till olika typer av handledning och att de hjälper varandra. 

Majoriteten av mellancheferna beskriver nära kontakt med flertalet personer inom 

organisationen.  

Jag har en jättebra chef, så absolut. Sen har jag bra nätverk att vända mig mot och så. Och det är 

bra i knepiga strategiska frågor för att bolla lite frågor och så vidare. – P1 

Detta kan ses som en typ av hjälpfull interaktion utifrån krav-kontroll-stödmodellen och kan 

fungera som buffert mellan psykologiska stressorer och skadliga hälsoutfall (Karasek och 

Theorell, 1990: 68-70). Ett starkt stöd i kombination med exempelvis höga krav och hög 

kontroll skulle då placera mellancheferna i arbetssituationen ”healthy work”, (se figur 2). Det 

framkommer dock att det finns brister i det sociala stödet. Några av intervjupersonerna 

beskriver sin roll som delvis ensam och isolerad. Att det inte alltid finns någon att vända sig 

till för hjälp.  

Jag har också en väldigt bra chefsgrupp där jag kan få stöd och så. Men man är ju självklart väldigt 

ensam som mellanchef kan jag tycka ibland. Eftersom jag har en särskild verksamhet så förstår inte 

alla vad jag menar och så. Men jag tycker ändå vi stöttar varandra ganska bra, men man kan känna 

sig ensam ibland. – O2 

 

[...] hon (närmsta chefen) och jag är ändå hyffsat olika som personer också så jag kan tycka att det 

är svårt att bara hela tiden lyssna till hennes råd också. För hon och jag löser nog saker på ganska 

olika sätt. Så där känner jag att jag inte har riktigt någon bra att bolla med. – P2 

Trots beskrivningen av ett bra och tillfredställande stöd finns det som sagt brister. Om det 

bristande stödet, som citaten belyser är knutet till rollen som mellanchef eller till 

organisationen är svårt att avgöra. Men eftersom vi studerar mellanchefernas subjektiva 

uppfattning så innebär detta att deras arbetssituation skulle flyttas ut från kategorin ”healthy 

work” (figur 2).    

Samtliga intervjuade mellanchefer beskriver att de har en bra social relation med både 

medarbetare och chefer. Men när vi frågar om deras möjlighet att ventilera kring ett problem, 

en stressig dag eller liknade, ges en annan bild. Alla intervjupersoner menar att de inte vänder 

sig till sina medarbetare vid behov av en mer privat stressrelaterad ventilation. Här kan vi 
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urskilja ett mönster inom samtliga organisationer - en mellanchef ventilerar inte stress eller 

likande med sina medarbetare. Majoriteten av intervjupersonerna vänder sig då till en kollega 

på samma nivå eller till sin närmsta chef.  

Några utvalda ur ledningsgruppen kan jag prata med. Men såklart inte medarbetarna, det känns inte 

som om de ska betungas av det. Jag måste ju stå där och vara en bra förebild, stå för vissa beslut 

som jag kanske inte håller med om. – O3  

 

Det är klart det är lättare, eller inte lättare, men det är klart att med mina kollegor på samma nivå 

eller mina chefer, då kan man tillåta sig lite mer. Och ha kvar lite mer integritet mot en medarbetare, 

eftersom man aldrig vet vad som kan hända i den relationen och behöver då vara mer professionell. 

– P1  

Som vi redogjort ovan, saknar intervjupersonerna tillgång till ett mer emotionellt stöd från 

sina medarbetare. Karasek och Theorell (1990: 68-70) menar att socialt stöd är en viktig 

förutsättning för individers långsiktiga hälsa, personlig utveckling och produktivitet. Det är 

även viktigt att det sociala stödet upplevs som en kombination av tillgång till handledning och 

ett mer emotionellt stöd (ibid). Krav-kontroll-stödmodellen preciserar dock inte vart det 

emotionella stödet bör återfinnas. Det behöver exempelvis inte erhållas på arbetsplatsen. Det 

viktiga är att individen kan vända sig till någon, oberoende vem det är (ibid). En av våra 

intervjupersoner berättar exempelvis att hen använder sig av ett externt socialt stöd vid behov.  

Min man får ju stå ut mycket med det, eller ja alla där hemma. Och om det är riktigt jobbiga grejer 

brukar jag ringa min syster eller närmsta kompis. – P1  

Även om mellancheferna vill hålla en viss distans till medarbetarna, beskriver majoriteten av 

intervjupersonerna att de har någon eller några på arbetsplatsen att vända sig till för ett mer 

personligt stöd. En mellanchefs upplevelse sticker dock ut då hen inte upplever ett personligt 

stöd på arbetsplatsen som lika självklart. 

Men jag tror att det är svårt, att om jag känner mig stressad eller skulle vilja prata personligt, om 

jobbet eller så. Då skulle jag bita ihop, men jag skulle säkert kunna, dom skulle ju säkert lyssna och 

det hade nog min chef också, men det har ju med hur man är som person... Men det känns inte lika 

lätt att ta det steget. - O2  

Skulle det vara så att individen i detta fall har både höga krav, låg kontroll och saknar stöd 

skulle mellanchefen kunna befinna sig i teorins sämre arbetssituation “dangerous work” (figur 

2). 
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Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga intervjupersoner upplever att de har någon 

typ av socialt stöd på arbetsplatsen. Graden av det upplevda stödet varierar dock. En del som 

alla upplever sig ha är hjälpfulla interaktioner. Enligt teorin skulle det kunna fungera som 

buffert mellan psykologiska stressorer och skadliga hälsoutfall (Karasek och Theorell, 1990: 

68-70). Vi kan utifrån vår empiri konstatera att ett socialt stöd anses lika viktigt oavsett 

sektorstillhörighet och att det upplevda stödet inte skiljer sig mellan sektorerna. Det finns 

även ett mönster, oavsett sektor, att mellanchefer inte söker ett emotionellt stöd hos sina 

medarbetare. Mönstret vi identifierat mellan mellanchefer och medarbetare kan kopplas till 

Lindgrens (2007: 16,18) argument. Dvs. att mellanchefens maktövertag över medarbetaren är 

det som lägger grundtonen i deras relation. Det skulle kunna vara orsaken till de svårigheter 

vissa intervjupersoner upplever när det gäller att få ”prata av sig” till någon, framförallt nedåt 

(ibid). I enlighet med Drakenberg (1997: 99), kan detta också vara orsaken till att rollen 

beskrivs som ensam. 

4.5 Övriga omständigheter 

I samtliga intervjuer hänvisar våra intervjupersoner vissa delar av sin upplevelse till deras 

personlighet eller hur företaget de arbetar på ser ut och fungerar. Detta blir extra tydligt i ett 

fall. En mellanchef beskriver en mer ansträngd arbetssituation än övriga vid intervjutillfället. 

Hen är verksam i offentlig sektor och stora delar av upplevelsen beror på en omorganisering 

som sker inom verksamheten. Intervjupersonen i fråga beskriver en ganska rörig organisation 

med nya roller som inte fungerar som de ska och en hierarkisk struktur som är svår att 

förändra och därmed försvårar omorganiseringen.  

Men man gör ändå skillnad på oss och gruppcheferna och då blir det svårigheter då det känns som 

om att man ändå inte har det sista ordet det är ändå nån som är över en som har, vilket gör att det 

blir svårt och… att ha ett inflytande eller att få sin röst hörd [...] det blir ganska tydligt och det har 

till och med sagts när vi har suttit i möte med gruppchefer och gruppledare när vi har haft svårt att 

enas och ta beslut så tycker, eller så har nån gruppchef sagt att ”ja men det här får ju vi bestämma vi 

gruppchefer” som att ”vi” har det sista ordet och ibland har man känt sig lite överkörd. – O1 

Detta i kombination med att intervjupersonen beskriver sig som en person med höga krav på 

sig själv, vad gäller att finnas där och visa tillgivenhet till sina medarbetare, ger respondenten 

en svår situation.  

Här kan jag känna att jag måste fixa. Lite den känslan, att det här måste jag ta hand om det här 

måste jag lösa. Att jag har lite svårt att tänka, det här är inte min roll, min uppgift. Men att den 

frustrationen jag kan se vill jag gärna ta hand om på något sätt, men det är svårt. – O1 
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Denna mellanchef är inte den enda som vittnar om liknande upplevelser, där personlighet och 

företagets kontext till viss del styr hur de upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Citaten nedan 

får illustrera hur andra har beskrivit det. 

[...] jag är en person som trivs lätt i att jag får bestämma min egen dag och verksamhet och så. – O2  

 

Jag personligen tycker ju egentligen inte om när det lite för många puckar för då kan man inte göra 

någonting ordentligt utan man får egentligen bara hafsa ihop saker hela tiden. – P2 

Dessa intervjupersoner hänvisar trivsel och otrivsel till hur de är som person. Det är med 

andra ord inte endast yttre faktorer som styr deras upplevelse. Sammantaget ger våra 

mellanchefer en relativt positiv bild av sin upplevda psykosociala arbetsmiljö även om det 

finns vissa delar de upplever som mer negativa. Detta gäller oavsett sektor. Den mellanchef 

som ger den mest ansträngda bilden av sin situation är verksam inom offentlig sektor. Här 

skulle vi kunna hävda att vi hittat en skillnad mellan privat- och offentlig sektor. Vi tror dock 

inte att sektorn har något med detta att göra, utan snarare att det är kopplat till hur 

omständigheterna runt omkring ser ut. Framförallt omorganiseringen, men även 

personligheten. Detta grundar vi i mellanchefens beskrivning av sin situation. Enligt citaten 

från denna mellanchef är det just dessa delar som beskrivs som negativa och ansträngande. 

Utöver det anger hen också flera positiva upplevelser. Med detta sagt vill vi framhäva den 

inverkan övriga omständigheter verkar kunna ha på den upplevda psykosociala arbetsmiljön.  

 

Samtliga citat i detta stycke belyser den brist vi uppmärksammar med modellen vad gäller 

krav. Karasek och Theorell (1990: 31-33) talar endast om yttre krav men här visar vi att det 

finns andra aspekter, så som höga krav på sig själv eller att inte trivas med en viss typ av 

arbetssätt. Denna brist gäller inte enbart för krav utan även för kontroll och socialt stöd. 

Personlighet, eller hur organisationen ser ut, kan även påverka dessa aspekter. Exempelvis 

kan vi se hur mellanchefen i de första citaten upplever en dålig social situation, kopplat till 

företagets rådande situation. Vi är dock inte de första att belysa denna brist i krav-kontroll-

stödmodellen utan det går i linje med tidigare studier. Bernin och Theorell (2001) belyser till 

exempel att man alltid måste se till organisatoriska och personliga skillnader vid användandet 

av krav-kontroll-stödmodellen. Modellen har även kritiserats för att endast se till arbetets 

egenskaper vad gäller upplevd psykosocial arbetsmiljö (Akerboom och Maes, 2006; 

Kristensen, 1996). Vi är beredda att hålla med om denna kritik. Enligt vårt resonemang ovan 

finns en risk att missa viktiga faktorer som också påverkar den upplevda psykosociala 

arbetsmiljön.  



 

 26 

4.6 Nya föreskrifterna 

Ett fåtal av våra intervjupersoner angav att de hade kunskap om Arbetsmiljöverkets nya 

föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Enligt dem hade föreskrifterna även 

implementerats i organisationens arbetsmiljöarbete. Majoriteten av intervjupersonerna hade 

ingen kunskap om de nya föreskrifterna och visste därför inte om de implementeras hos dem. 

En av intervjupersonerna, verksam inom den privata sektorn, insåg efter ett tag att hen blivit 

kallad till en utbildning om organisatorisk arbetsmiljö inom kort.  

Äääh, Nä?! Jag vet inte vad du pratar om *skrattar. Jag vet att, eller i och för sig fick jag ett mail 

från, Säkerhetskommittén, eller nått, och jag ska på en utbildning om organisatorisk arbetsmiljö 

De intervjupersoner som angav att de nya föreskrifterna implementerats arbetar inom den 

offentliga sektorn. Utifrån vår empiri har organisationerna inom den offentliga sektorn 

därmed varit snabbare på att implementera de nya föreskrifterna. Men oavsett om 

föreskrifterna implementerats eller inte beskriver ingen av våra intervjupersoner att de nya 

föreskrifterna påverkat deras upplevda psykosociala arbetsmiljö. Vi kan alltså inte se någon 

förbättring i mellanchefernas upplevda psykosociala arbetsmiljö kopplat till 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. 

5. Diskussion 

Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöstatistiska rapport 2016:2 har Sveriges psykosociala 

arbetsmiljö kraftigt försämrats de senaste åren (Arbetsmiljöverket, 2016a). Arbetsmiljöverket 

gör en insats till att försöka bromsa utvecklingen genom bland annat de nya föreskrifterna om 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Mellanchefer, samt anställda i offentlig sektor, är några 

av de som sticker ut med en extra dålig arbetssituation. Vi ställer oss frågan varför det ser ut 

så, med fokus på rollen som mellanchef. Syftet med vår uppsats har därmed varit att 

undersöka och försöka förstå hur mellanchefer upplever sin psykosociala arbetsmiljö och 

varför just de hamnar i en extra utsatt position. För att bringa klarhet i detta har följande 

frågeställningar formulerats: 

 

Hur upplever de intervjuade mellancheferna sin psykosociala arbetsmiljö utifrån krav-

kontroll-stödmodellen och hur kan dessa upplevelser förstås? 
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På det stora hela målar mellancheferna upp en relativt positiv bild av sin roll som mellanchef. 

Trots detta framkommer det en tudelad bild vad gäller deras psykosociala arbetsmiljö. Kraven 

upplevs som höga, framförallt genom stor arbetsbelastning och tidspress. Subjektiva krav som 

mellancheferna ställer på sig själva har också en inverkan. Rollens komplexitet är 

framträdande. Framförallt när det gäller att vara mittemellan med krav både uppifrån och 

nedifrån. Kravens betydelse för deras psykosociala arbetsmiljö beror på kombinationen med 

kontroll. Här kan vi urskilja två olika situationer, oavsett vilken typ av kontroll det handlar 

om. I vissa fall beskriver mellancheferna ett stort handlingsutrymme och i vissa fall ett litet 

handlingsutrymme. Det sociala stödet finns men är delvis begränsat. Lägger vi ihop dessa 

resultat och tolkar utifrån krav-kontroll-stödmodellen får vi två olika utfall. Ett scenario är då 

de upplever höga krav i kombination med hög kontroll dvs. aktiva arbeten. Det andra 

scenariot innefattar samma höga krav men kontrollen är låg dvs. högstressarbeten (Karasek 

och Theorell, 1990: 31-32, 35-37). När vi lägger till parametern socialt stöd finns ytterligare 

tolkningar att göra. Om det finns ett omfattande socialt stöd i scenario ett skulle det placera 

mellancheferna i “healthy work”. Ser vi istället till scenario två och det sociala stödet upplevs 

som bristande, skulle det placera dem inom “dangerous work”. Upplevs ett bra socialt stöd 

kan det dock fungera som buffert mellan psykologiska stressorer och ett skadligt hälsoutfall 

enligt modellen (Karasek 1979: 68-70). Det skulle flytta dem ut ur kategorin “dangerous 

work”, och in i den bättre delen av högstressarbeten. Vi nämner i vårt teoriavsnitt att 

parametern socialt stöd är av extra intresse när det gäller mellanchefers psykosociala 

arbetsmiljö då rollen ofta beskrivs som ensam. Som ovan nämnt finns ett visst socialt stöd. 

Men det är inte det som framstår i vårt resultat som den främsta bufferten mot dålig 

psykosocial arbetsmiljö. Utan den beskrivning som ges är snarare att erfarenhet är den största 

bufferten mellan psykologiska stressorer och ett skadligt hälsoutfall. Våra mellanchefer 

beskriver det som att de lärt sig hantera de krav som är kopplade till rollen. En alternativ 

tolkning skulle kunna vara att erfarenhet och kontroll går hand i hand. Dvs. att deras 

arbetsgivare möjligen ger dem ett större handlingsutrymme eftersom de har mer erfarenhet 

och därmed anses mer kvalificerade att hantera problem på egen hand. I sådant fall är det inte 

erfarenheten i sig som är en buffert utan det ökade handlingsutrymmet som erfarenhet medför. 

Denna idé har vi dock inget belägg för utifrån vår empiri. Men det hade varit intressant att 

undersöka detta vidare. Framförallt med hänvisning till stycket nedan. Där vi diskuterar 

kontrollens stora inverkan på den upplevda psykosociala arbetsmiljön.  
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I analysen av mellanchefernas upplevda psykosociala arbetsmiljö framkom två delar som vi 

anser vara av extra intresse. Det första är parametern kontroll och den inverkan det verkar ha 

på utfallet. Det andra är övriga omständigheters betydelse. Om vi börjar med kontroll. 

Mellancheferna beskriver att de upplever sig ha kontroll i vissa avseenden samtidigt som de 

inte har det inom andra. Oavsett om det gäller ”kontroll i” eller ”kontroll över” arbetet så 

skiljer sig graden av kontroll så fort det handlar om sådant som kommer utifrån och 

framförallt uppifrån– kontrollen minskar. Vi tycker oss se ett mönster, något vi skulle vilja 

benämna intern kontroll och extern kontroll. Där den interna kontrollen representerar sådant 

som rör mellanchefernas faktiska arbetsuppgifter. Även om kraven är höga kan de kontrollera 

det mesta. Interna arbetsuppgifter, arbetssätt, prioriteringar, deadlines eller förändringar är 

exempel. Den externa kontrollen representerar sådant som inte rör deras faktiska 

arbetsuppgifter, sådant som läggs till och kommer utifrån. Nya arbetsuppgifter, deadlines från 

överordnade eller förändringar i företaget är exempel. Den interna kontrollen är hög medan 

den externa kontrollen är låg och i kombination med de höga kraven som beskrivs finnas, 

genererar detta olika utfall och upplevelser. I den tidigare forskningen ges två olika bilder. I 

avsnittet Rollen som mellanchef ges en relativt dyster bild medan avsnittet Mellanchefers 

psykosociala arbetsmiljö ger en mer positiv bild. Detta överensstämmer med vårt resultat där 

bilden av en mellanchefs arbetssituation beskrivs som både positiv och negativ. I de flesta fall 

är den avgörande faktorn som styr upplevelsen graden av upplevd kontroll. Möjligen är det 

just detta som kan vara orsaken till att tidigare forskning skiljer sig åt. 

 

Det andra vi vill lyfta fram är övriga omständigheters betydelse för den upplevda 

psykosociala arbetsmiljön. Som vi nämner i metoden märkte vi ganska snabbt att de teoretiska 

temana inte täckte hela materialet och därmed lades detta tema till. I vårt resultat redogör vi 

för den inverkan övriga omständigheter har på våra mellanchefers upplevda psykosociala 

arbetsmiljö, både personlighet och företagets kontext. Som tidigare nämnt är också det den 

främsta kritiken krav-kontroll-stödmodellen fått. Dvs. att den endast ser till arbetets 

egenskaper (Akerboom och Maes, 2006; Kristensen, 1996; van der Doef och Maes, 1999). 

Om vi endast sett till krav, kontroll och stöd finns en risk att vi hade missat viktiga delar i 

analysen och därmed riskerat skeva resultat (jfr Kristensen, 1996). Detta blir extra tydligt i 

exemplet med respondenten som är verksam i offentlig sektor där en omorganisering sker. 

Hen är den som vid intervjutillfället ger den mest ansträngda bilden av sin arbetssituation. Ser 

man istället till den sammantagna upplevelsen av rollen som denna intervjuperson ger, 

sammanfaller det med de övriga intervjupersonernas upplevelser. Hade vi inte sett till övriga 
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omständigheter, som i detta fall är en icke fungerande omorganisering, hade denne 

respondents utsagor kunnat misstolkas av oss i analysen. Med detta sagt vill vi inte förkasta 

krav-kontroll-stödmodellen. Modellen har hjälpt oss få fram bra och informationsrik empiri 

samt belysa sådant som är typiskt för en mellanchefs arbetssituation. Men med hänvisning till 

vårt resultat och den inverkan övriga omständigheter ändock verkar ha på våra 

intervjupersoners upplevda psykosociala arbetsmiljö tror vi att denna aspekt är extra viktig att 

ta med vid användandet av krav-kontroll-stödmodellen.  

 

Vi inser att dessa tolkningar och kopplingar till modellens olika lägen som exempelvis 

“healthy work” och “dangerous work” är förenklingar och att det inte ser ut exakt så i 

verkligheten. Det handlar trots allt om mänskliga interaktioner och upplevelser som omöjligt 

kan följa de strikta riktlinjer som modellen antyder. Det vi vill framhäva med våra argument 

kring krav-kontroll-stödmodellen är alltså inte att modellen skall ses som en verklighet. 

Snarare som ett verktyg i syfte att hjälpa oss förstå mellanchefernas arbetssituation. Det krav-

kontroll-stödmodellen hjälper oss att framhäva är rollens komplexitet i form av dess olika 

karaktärer. De intervjuade mellancheferna befinner sig i en situation som kan ses som både 

bra och dålig samtidigt. Det är just det här som vi anser kan besvara varför mellanchefer 

upplever sin situation som de gör. Det är rollen i sig. Rollen karaktäriseras av att vara 

mittemellan i egentligen allt. Som både tidigare forskning (Lindgren, 2007:29, Drakenberg, 

1997:8) och vår studie lyfter fram - rollen är komplex. Detta kan eventuellt förklara de 

svårigheter som finns kopplat till rollen som mellanchef, samt vara anledningen till att 

mellanchefer är en grupp som generellt visar på dålig psykosocial arbetsmiljö (jfr TCO, 

2012). Även om mellancheferna i vår uppsats ger en relativt positiv bild kan vi ändock se och 

identifiera de svårigheter som en mellanchef kan tänkas uppleva.   

 

Går det att identifiera några skillnader i privat respektive offentlig sektor vad gäller den 

psykosociala arbetsmiljön för dessa mellanchefer? 

Anledningen till att vi inkluderar denna aspekt i vår uppsats är för att den offentliga sektorn 

målas upp som sämre vad gäller psykosocial arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2016b; Macklin 

m.fl., 2006). Vår förhoppning var därmed att kunna identifiera skillnaderna och dess inverkan 

på den psykosociala arbetsmiljön. Utifrån vårt förarbete trodde vi att det skulle finnas en 

ganska stor skillnad mellan privat och offentlig sektor. Men vårt resultat ger inte den 

förväntade bilden. Den skillnad vi kan identifiera utifrån sektorstillhörighet handlar om att 

privat sektor beskriver, i positiv bemärkelse, att det “blåser mer” för deras chefer än för dem 
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själva. Vi anser dock inte att denna skillnad har tillräckligt stor betydelse för att vi ska kunna 

hävda att offentlig sektor har en sämre situation. Avsaknaden av skillnader är något vi finner 

intressant. Detta eftersom vi förväntade oss att det skulle finnas skillnader mellan sektorerna. 

Genom vår förförståelse fanns det en risk att vi skulle söka efter skillnader och förstorat 

sådant som egentligen inte hade sådan stor betydelse. Våra resultat visar dock upp en motsatt 

bild än den förväntade, något som vi anser stärker trovärdigheten i vår analys och uppsatsen i 

sin helhet.  

 

Vårt resultat går mer i linje med den Australienska undersökningen som inte hittar stöd för att 

offentlig sektor skulle ha sämre förutsättningar än privat sektor vad gäller psykosocial 

arbetsmiljö (Macklin m.fl., 2006). I jämförelse med den svenska forskningen (Bernin och 

Theorell, 2001; Lindwall och Marklund, 2005) skiljer sig våra resultat. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att just vårt urval upplever den psykosociala arbetsmiljön på ett liknade sätt. 

Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att den tidigare forskningen grundar sig på privat 

och offentlig sektor i stort, inte specifikt mellanchefer. Dessutom är dessa undersökningar 

kvantitativa. Kvantitativ och kvalitativ metod skiljer sig åt. Det finns både för- och nackdelar 

med båda. Vid användandet av en kvalitativ ansats finns en möjlighet att fånga upp en mer 

djupgående och komplex bild än vad kvantitativa studier kan få. Nackdelen med kvalitativ 

metod är att resultatet inte går att generalisera. Något som den kvantitativa metoden 

möjliggör. Med detta som utgångspunkt hade det varit intressant med en kvantitativ forskning 

som bygger på våra resultat som en fortsatt forskning. Där exempelvis övriga omständigheter 

inkluderas i enkäter för att se dess betydelse för ett större urval av mellanchefer. 

 

Har de nya föreskrifterna haft någon inverkan på den upplevda psykosociala arbetsmiljön? 

Utifrån vårt resultat kan vi inte se att de nya föreskrifterna påverkat mellanchefernas upplevda 

psykosociala arbetsmiljö. Ingen upplevd skillnad eller förbättring i arbetsbelastning, 

arbetstider eller kränkande särbehandling. Majoriteten av vårt urval saknade information om 

de nya föreskrifterna. TCO (2016) hävdar dock att dessa nya föreskrifter är ett mycket viktigt 

verktyg i arbetet med att försöka förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Vi är beredd att 

hålla med om det. Med hänvisning till att det sammanfaller med det som framkommer i vårt 

resultat som exempelvis en hög arbetsbelastning och bristande socialt stöd i vissa delar. Med 

detta sagt så ser vi ändå positivt på de nya föreskrifterna och tror de kan komma att leda till 

förbättringar. I vår studie är det dock för tidigt att kunna uttala sig om dess effekter, det 

behövs mer tid.  
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5.1 Kritisk reflektion och förslag på framtida 

forskning 

Vi har i uppsatsen påpekat vissa aspekter som vi bör ha i åtanke under arbetets gång. Till och 

börja med har krav-kontroll-stödmodellen fått kritik för att ha en könsbias (van der Doef och 

Maes, 1999). Att modellen inte mäter lika bra för kvinnor. Vår åsikt är att modellen genererat 

bra svar och träffat rätt vad gäller mellanchefernas upplevda psykosociala arbetsmiljö i denna 

studie. Trots att majoriteten av vårt urval var kvinnor. Förklaringen till detta skulle kunna vara 

att vi har en kvalitativ ansats samt att modellen är väl anpassad för chefer (Bernin och 

Theorell, 2001; Noblet m.fl., 2001). Eftersom majoriteten av urvalet är kvinnor och rollen 

som mellanchef ofta tillhör en kvinna (Drakenberg, 1997: 8) hade det därför varit intressant 

att ha en större spridning mellan könen. Men eftersom vi även ville jämföra privat och 

offentlig sektor blev det i detta fall lite för många parametrar att ta hänsyn till. Detta hade 

dock varit intressant att vidareutveckla i framtida forskning.  

 

Gällande vår förförståelse tror vi att den till viss del kan ha spelat in vad gäller tonen i 

intervjuerna. Den tidigare forskning vi läst ger en relativt dyster bild, vilken vi till viss del tog 

med oss som utgångspunkt. Resultaten visar inte upp en lika negativ bild som den tidigare 

forskningen. Under analysprocessen fick vi därför bära med oss denna utgångspunkt för att 

inte låta den färga resultaten för mycket (jfr Aspers, 2011: 39). Trots detta är det möjligt att 

vår förförståelse kan ha påverkat resultatet till viss del. Detta går även att koppla till 

eventuella menings- och tolkningsskillnader. Det är möjligt att vi även här tillskrivit ord eller 

meningar betydelser som våra intervjupersoner inte menat. Konsekvensen av detta kan vara 

att vi i analysarbetet misstolkat något som våra intervjupersoner sagt. För att försöka undvika 

detta har vi genomgående i uppsatsen försökt att endast skildra det våra intervjupersoner sagt 

– deras upplevelser. Inte uttalat oss om hur det ser ut i praktiken.  

 

I vårt resultat framkommer det att övriga omständigheter har en relativt stor inverkan på den 

upplevda psykosociala arbetsmiljön hos våra mellanchefer. Som redan konstaterat täcker inte 

krav-kontroll-stödmodellen dessa delar. En teori om exempelvis personlighetstyp och 

stresshantering hade kunnat stärka analysen.  

 

Avslutningsvis vill vi ge ytterligare förslag på framtida forskning. För att kunna få en djupare 

förståelse av det komplexa i rollen som mellanchef hade det varit intressant att komplettera en 
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liknande forskning med någon typ av observation. Detta för att även kunna se hur det ser ut i 

praktiken. Därtill hade det varit intressant att se hur de nya föreskrifterna förankrats över tid 

och dess påverkan på den psykosociala arbetsmiljön för mellanchefer. 
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