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Hur påverkar arbetsmiljön mellanchefens hälsa? 

En kvalitativ intervjustudie av mellanchefers upplevelser 

Petter Ramnestedt och Dajana Vuckovic 

 

Mellanchefsrollen ses många gånger som komplex där mellanchefen ska 

lyckas balansera krav och intressen som kommer uppifrån men även 

nedanifrån inom en organisation. De fungerar som en länk mellan de övre 

och lägre delarna i organisationen vilket i många fall ses som utmanande av 

flera olika orsaker. Syftet med undersökningen är att se hur mellancheferna 

upplever sin arbetsmiljö och hur deras hälsa påverkas av den. En kvalitativ 

intervjustudie genomfördes med tolv mellanchefer inom stora och 

mellanstora organisationer. De medverkande mellancheferna upplever tung 

administrativ belastning, hög kravbild och tidsbrist vilket leder till stress. 

För att hantera situationen som mellanchef är det viktigt att förstå sin egen 

roll inom organisationen, inneha goda kommunikationsmöjligheter till över 

och underordnade samt att den fysiska arbetsmiljön är trevlig. Resultaten 

har tolkats utifrån krav och kontroll modellen. Mellancheferna i 

undersökningen arbetade i en spänd arbetssituation, där de i flera fall 

beskriver känslor av låg kontroll och höga krav. Svag kontroll med 

samtidigt höga krav har visat sig kunna leda till nedsatt fysisk och psykisk 

hälsa, vilket betyder att mellanchefspositionen kan vara en riskfylld position 

inom ett företag. 

Keywords: mellanchefsroll, arbetsmiljö, hälsa, stress, krav, administrativt 

arbete  

 

Inledning 

 
Mellanchefers roll inom en organisation 
 

En effektiv mellanchef ska vara handlingskraftig och kapabel att agera effektivt i ett 

tempofyllt arbetsklimat (Lindgren, 2007). Mellanchefen har ett brett ansvarsområde och 

arbetsuppgifterna innefattar bland annat konfliktlösning, inspiratör, personalövervakning och 

budget och schema ansvarig (Scott, 2000). Uppgifter och situationer som uppstår inom 

organisationen måste mellanchefen kunna bemästra samtidigt som den har begränsade 

möjligheter att påverka genom auktoritet (Clegg & McAuley, 2005). För att vara flexibel i sitt 

arbetsförfarande är det viktigt att mellanchefen innehar ett brett perspektiv på organisationen 

och samtidigt är kapabel till att fokusera på deluppgifter, delmål och personal direkt 

underställd denne. (Rooney, 2010). 

Mellanchefens position inom en organisation är mittemellan över- och underordnade och 

mellanchefen måste på ett flexibelt sätt förhålla sig till båda parter. Från överordnade finns en 

kravbild av effektivitet och resultatfokus. Underifrån finns bland annat en önskan om 

bekräftelse och personliga krav från underställda. Men kraven och förmågan att vara flexibel 

kan visa sig på flera sätt. Ledningen förväntar sig ofta att mellanchefen hanterar en åtstramad 

budget, ökade kostnader samt styr arbetet effektivare och mot högre lönsamhet. Det är således 
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viktigt att mellanchefen har förmågan att balansera flera intressen och krav samtidigt utan att 

äventyra sin egen hälsa (Rooney, 2010).  

En mellanchef innehar ofta en viss spetskompetens alternativt en viss grundkompetens. 

Sedan har denne efter en tid inom organisationen även fått administrativt ansvar som t.ex. 

personal ansvar, budget ansvar, ansvar över planering, utvärdering och personlig utveckling 

av underställda (Rooney, 2010). Det resulterar ofta i att mellanchefen får en otydlig bild av 

sig själv eftersom mellanchefen ser sig själv som sin yrkeskategori med en viss spetskunskap 

t. ex biblioteksforskare främst, och sekundärt som administratör eller budgetansvarig. En 

orsak till denna kluvenhet är att organisationer inte bistår med tillräcklig utbildning om de 

administrativa arbetsuppgifterna gällande hur dessa på ett effektivt sätt kan kombineras. Detta 

får dock konsekvensen för organisationen att den administrativ kvaliteteten blir bristande, 

vilket inverkar på bland annat administrativa frågor som budgetfrågor, personalfrågor och 

schemaläggning (Rooney, 2010).  

Enligt Frunzi och Halloran (1991) strävar varje mellanchef inom en organisation att 

åtknyta sig resurser från organisationen som t.ex. utökad budget, mer personal, eller 

materiella resurser som lokaler och fordon. Det skapar ofta en intern konkurrenssituation och 

utgör en vanlig orsak till konflikter internt bland mellanchefer. Mellanchefen måste således 

argumentera eller rättfärdiga anledningar till varför just dennes idéer bör prioriteras före andra 

mellanchefers. Argumenten mellanchefen bygger sina krav på grundas i de underställdas 

kravbild för att klara av arbetet. Samtidigt måste mellanchefen hantera överordnades kravbild 

(Frunzi & Halloran, 1991).  Beroende på utfall och beslut när det handlar om företagets 

resurser, t.ex. efter ett budget möte måste mellanchefen vara anpassningsbar och kapabel till 

att hitta alternativa vägar till utökade resurser genom kommunikation (Schuh, Jones & Harper 

2010).  Det kan handla om att ge förslag till chefer om olika åtgärdsprogram eller andra 

initiativ som är i behov av finansiering och på detta sätt få ett större finansiellt 

handlingsutrymme. Vidare beskriver Schuh et al. (2010) att förmågan att kommunicera inte 

enbart fyller ett syfte till att frigöra resurser utan även är viktigt för att vinna förtroende. Lika 

så är förmågan att kommunicera viktig för att kunna skapa förståelse från de underordande. 

     Beroende på om man talar om en kvinnlig eller manlig mellanchef så kan det innebära att 

rollerna medför skillnader mellan könen. Westerberg och Armelius (2000) framhåller vad det 

är som skiljer kvinnliga och manliga mellanchefer åt. En av skillnaderna är att män och 

kvinnor arbetar inom olika avdelningar med olika yrkesbefattningar inom organisationen. 

Majoriteten av kvinnliga mellanchefer befinner sig inom avdelningar som inriktar sig mot 

människor, inom t.ex. vårdyrken. Majoriteten av de manliga mellancheferna arbetar inom 

avdelningar som inriktar sig mot teknisk industri. Kvinnliga mellanchefer har ofta en lägre lön 

än manliga mellanchefer.  Däremot har kvinnor i större utsträckning en högre utbildning och 

fler underordnade än de manliga mellancheferna. Oberoende av ålder och erfarenhet som chef 

så finns ingen skillnad mellan män och kvinnor. Generellt visar resultat av studier att de 

kvinnliga cheferna upplever sig ha högre krav, mindre kontroll och socialt stöd jämfört med 

de manliga cheferna (Westerberg & Armelius, 2000). 

 

Konsekvenser av mellanchefsrollen  
 

Yrkestillhörigheten har visat sig ha en påverkan på mellanchefers hälsa. Enligt 

Försäkringskassan (2013) tillhör mellanchefer i privata företag en grupp som löper större risk 

för psykisk sjukdom. Enligt Socialstyrelsen (2003) kan långtgående stress leda till utbrändhet 

och psykisk ohälsa. Stressen uppkommer på arbetet och har negativ inverkan både psykiskt 

och fysiskt. Tidiga symptom var exempelvis ryggont som senare kunde övergå till exempelvis 

nedstämdhet, sömnstörningar och koncentrationssvårigheter. Dessa besvär kan i värsta fall 
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leda till depression. Långtgående sjukfrånvaro har visat sig vara vanligare än korttids 

sjukfrånvaro bland mellanchefer, vilket kan förklaras av att en stor andel av dessa 

mellanchefer har blivit diagnostiserade med en kronisk stress (Peter & Siegrist, 1997).  

     Mellanchefer som strävar efter att motsvara höga interna och externa krav kan hamna i en 

sårbar situation. När individen upplever att den inte har kraft att leva upp till den kravbild som 

ställs leder det till hög grad av stress (Montero-Marin, Prado-Abril, Piva Demarzo, Gascon, & 

Garcia-Campayo, 2014). Stress är en reaktion på de påfrestningar som individen ställs inför, 

vilket innebär att en anpassning krävs. Om individen inte har förmåga eller tillräckliga 

resurser för att kunna anpassa sig eller hantera stressen kan det resultera i låg 

arbetstillfredställdhet, svaga arbetsresultat och en försämrad hälsa (Morris & Long, 2002). 

Coping handlar enligt Snyder (2001) om hur individen hanterar en påfrestande situation i 

syfte att klara av stressen som uppkommer i samband med den situationen. Copingstrategier 

kan vara passiva (förnekelse av problem), konstruktiva (fokus på problemet) och destruktiva 

(missbruk). 

Enligt Peter och Siegrist (1997) är det ansträngande för individen att använda coping på sitt 

arbete när den känner en låg belöning i arbetet. Människor som gör det hamnar i en riskzon 

för att drabbas av stressrelaterade symptom. Stressrelaterade symptom är bland annat högt 

blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. Peter och Siegrist studie visade dock att mellanchefer som 

inte använde sig av aktiva copingstrategier och inte heller fick någon belöning var mindre 

benägna att uppleva stressrelaterade symptom och ohälsa.  

 

 

Arbetsmiljöns betydelse för mellanchefers hälsa 
 

Den anställdes psykiska välmående på en arbetsplats påverkas av arbetsmiljön. En modell för 

att beskriva och tolka arbetsmiljön är krav-kontroll modellen (Karasek & Theorell, 1990). 

Modellen beskriver hur arbetsmiljön påverkas av kravbilden som kan vara låg eller hög och 

hur krav interagerar med en låg eller hög kontroll av arbetssituationen (se Figur 1). Passivt 

arbete innebär att det råder låga krav och låg möjlighet att kontrollera arbetsvolymen. Ett hög 

stressarbete innebär att det råder höga krav men låg möjlighet till kontroll och påverkan. En 

tredje variant är aktivt arbete där det finns höga krav, men också hög möjlighet till kontroll.  

 
                                                                                     Krav 

                                                    Låga                             Höga 

 
 

 

 
                 Hög 

 
             Kontroll 

 

                     

                    Låg 

 

 

 

 

 

Figur 1. Krav-kontroll modellen påvisar olika arbetssituationer. 
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Krav-kontroll modellen bygger på principen att låg kontroll och höga krav innebär en ökad 

risk för hälsoproblem och framförallt krympta möjligheter till välmående. En person med hög 

kontroll över arbetsbelastningen har generellt en benägenhet att tolerera en högre kravbild 

(Karasek & Theorell, 1990). Att som mellanchef bära på en stor kravbild och samtidigt starkt 

begränsade möjligheter att kontrollera denna kravbild och sin arbetsbörda definieras ha ett 

spänt och psykiskt påfrestande arbete. Forskning har visat tydliga samband mellan spänt 

arbete och risk för att drabbas av mildare form av psykisk ohälsa (Stansfeld & Candy, 2006; 

Ndjaboué, Brisson, & Vézina, 2012). Enligt Schlesinger och Oshry (1984) verkar 

mellanchefer i en tempofylld arbetsmiljö. Där ska lyckas balansera krav och intressen som 

kommer ovanifrån och underifrån inom organisationen. De tolkar och genomför de direktiv 

som högsta ledningen anger och fungerar som en länk mellan de övre och lägre delarna i 

organisationen.  

Schlesinger och Oshry (1984) påvisar även att den högsta ledningen och de anställda oftast 

ger lågt positivt stöd och erkännande till mellanchefen. Arbetsmiljön är ofta ansträngd för 

mellanchefen vilket innefattar en hög kravbild från över och underordnade (Schlesinger & 

Oshry, 1984). När en mellanchef upplever att den inte får tillräcklig avkastning för genomfört 

arbete så kan det medföra att denne känner sig felfördelad. Orättvisa kan också bidra till stress 

och ohälsa, som uppstår arbetsplatsen men även kan göra sig påminda efter arbetstid. Det kan 

bland annat resultera i att individen drabbas av sömnproblem, vilket har direkt inverkan på 

den psykiska hälsan (Nieuwenhuijsen, Bruinvels, & Frings-Dresen, 2010).   

Schlesinger och Oshry (1984) pekar på att mellanchefer i vissa fall kan upplevas hindra 

framgång utifrån ledningens perspektiv, om de inte vill ta beslut nedåt i organisationen som 

den högsta ledningen vill utföra. När en mellanchef väl har till uppgift att delegera inom 

organisationen, kan de få lite eller ibland ingen bekräftelse för en lyckande arbetsinsats. Om 

ett problem eller hinder skulle uppstå på vägen så hålls mellanchefer oftast ansvariga för det. 

Något som också präglar mellanchefers arbetsmiljö är att de upplever sig ha begränsat 

inflytande över organisationen när den högsta ledningen fokuserar på aktiviteter som ska 

främja de anställdas arbetsutveckling. Som resultat menar Schlesinger och Oshry (1984) att 

det blir tydligt att mellanchefer upplever sig ensamma i sin roll. De flesta studier som har 

genomförts inom detta område är genomförda i en amerikansk organisationskontext och 

forskning som studerat hur mellanchefer i svenska företag upplever sin roll är relativt få. Den 

här studien kan bidra till information gällande mellanchefens upplevelse av sin hälsa och hur 

den påverkas av arbetsmiljön inom en svensk kontext.  

 

 

Syfte  
 

Mellanchefens roll inom organisationen där kravbilden är stor uppifrån och nedifrån, där 

förmågan att balansera administrativa uppgifter och samtidigt vara resultatfokuserad fordrar 

ett flexibelt arbetsförfarande (Rooney, 2010). Att balansera ledarrollen med en begränsad 

auktoritär kapacitet är krävande inom rollen som mellanchef (Clegg & McAuley, 2005). Detta 

kan bidra till arbetsrelaterad stress och om den inte hanteras på rätt sätt kan det resultera i 

utmattning, utbrändhet och depression. Att använda konstruktiva coping strategier för att 

hantera stressen är således viktigt. Mellanchefers arbetsmiljö påverkas dessutom till stor del 

av kravbilden från organisationen (Montero-Marin et al., 2014). Syftet med denna 

undersökning är att ta reda på hur mellanchefer upplever att deras hälsa påverkas av 

arbetsmiljön.  
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Metod 
 

 

Deltagare 
 

Deltagarna som medverkade i intervjuundersökningen var mellanchefer inom stora och 

mellanstora företag i Mellansverige. Samtliga deltagare arbetade inom olika företag i Sverige. 

Nio av företagen var privata och resterande tre var statliga. Med hjälp av ett snöbollsurval 

valdes 12 undersökningspersoner att medverka i studien, varav samtliga hade rollen som 

mellanchef med ansvar för personal och administrativa arbetsuppgifter inom organisationen. 

Urvalet bestod av 8 män och 4 kvinnor i åldrarna 34-52 år. Inga bortfall uppkom under 

datainsamlingsprocessen och undersökningspersonerna blev erbjudna fika under intervjun 

som tack för medverkan i studien.  

 

 

Material 
 

Metod och tillvägagångsätt som valdes att användas till studien var en semistrukturerad 

kvalitativ intervju. Undersökningens syfte och frågeställning kunde därmed besvaras utifrån 

den valda metoden som var lämplig för att undersöka deltagarnas upplevelse av arbetsmiljön 

och vilken påverkan denna arbetsmiljö hade på mellanchefernas hälsa. Den semistrukturerade 

intervjun var till en viss del av ett öppet slag vilket innebär att ett visst antal frågeställningar 

hade förberetts i förväg och att respondenterna fritt fick berätta om sina upplevelser utefter 

egen önskan kopplat till undersökningens syfte. Under intervjuernas gång uppstod även 

följdfrågor.    

Intervjufrågorna utformades utifrån teoretisk information och teman för att användas som 

stöd för att kunna besvara undersökningens syfte och frågeställning. Frågeställningarna utgick 

från tre olika teman där ett av dessa teman handlade om upplevelsen av arbetsmiljön. 

Exempel på intervjufrågor som tillhörande temat arbetsmiljö var följande: (1) Kan du berätta 

hur du upplever din arbetsmiljö? (2) Hur ser relationen ut mellan under- och överordnad? (3) 

Hur upplever du din tid i relation till dina arbetsuppgifter? Det andra temat handlade om hur 

individerna upplever sin hälsa relaterat till arbetet. Exempel på intervjufrågor utifrån temat 

hälsa var: (1) Påverkar arbetet din hälsa på något sätt? Om ja: berätta! (2) Hur hantera du 

stress och svårare situationer? (3) Hur känner du dig i kroppen och mentalt efter ett 

arbetspass? Slutligen fanns det ett tredje tema benämnt under krav och intervjufrågorna 

handlade generellt om mellanchefernas upplevelse av krav inom organisationen. Exempel på 

intervjufrågor utifrån temat krav var följande: (1) Hur upplever du att kravbilden ser ut på er 

mellanchefer? (2) Upplever du dig kunna leva upp till kraven som ställs och finns det några 

hinder? (3) Hur ser kravet ut på kompetensutveckling hos er mellanchefer?  

 

Procedur 
 

Vi kontaktade via telefon flera stora och medelstora företag i syfte att komma i kontakt med 

mellanchefer inom organisationen. Undersökaren bad att få komma i kontakt med någon som 

hade ansvar för personal och administrativt uppåt och nedåt inom organisationen. Efter att 

undersökaren fått ett namn på en lämplig individ kontaktades denna via email. Mailet 

innefattade ett missivbrev med syfte, frågeställning, mål, redogörelse av intervjun samt 

tidsmässig uppskattning av intervjusituationen. Förutom det redogjordes de etiska principerna. 

Samt att det var frivilligt att delta i intervjun och närhelst de önskade kunde avbryta sitt 
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deltagande. Dessutom förklarades att deltagandet var konfidentiellt och att informationen som 

hämtades endast avsågs att nyttjas i denna undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). Totalt 12 

stycken av totalt 24 tillfrågade svarade på missivbrevet och anmälde sitt intresse av att delta i 

undersökningen. Undersökaren tog kontakt med dessa individer för att verifiera att deras mail 

inkommit samt för att bestämma möjlig tid och plats för intervjun.  

Till studien valdes individer som befann sig på liknande nivåer inom sin organisation och 

som hade personalansvar och administrativa ansvarsområden. Ansvaret var liknande och 

arbetsuppgifterna påminde om varandra. Det gav möjligheten att få inblick i arbetsmiljön för 

mellanchefer inom olika organisationer. Intervjuerna verkställdes individuellt med varje 

person på intervjupersonens kontorsrum där denne arbetade. Före varje intervju klargjordes de 

etiska principerna och studiens syfte för varje intervjuperson (Vetenskapsrådet, 2002). 

Undersökaren uppmanade intervjupersonen att svara fritt på frågor utifrån dennes perspektiv 

och kännedom. Intervjupersonen uppmanades att fråga om det var något som upplevdes oklart 

eller tvetydigt. Därefter påbörjades intervjun som gick ut på att mellancheferna skulle berätta 

om deras upplevelse av arbetsmiljön och hur den påverkar deras hälsa. Under intervjuns gång 

använde vi oss av en mobiltelefon för att spela in det som berättades och därefter gjordes en 

transkribering när samtliga intervjuer var genomförda. Anteckningar gjordes dessutom vilket 

kom att användas till analysen av data. Intervjuerna genomfördes separat där antalet intervjuer 

fördelades på hälften. Intervjuernas längd varierade mellan 45-60 minuter beroende på hur 

mycket respondenterna hade att berätta om sina upplevelser. Tidsmässigt planerades 

intervjuerna att pågå i cirka en timme.  

 

Databearbetning  
 

Dataanalysen hade både deduktivt och induktivt inslag genom att den utgick från en teori i 

form av krav och kontroll modellen, men samtidigt kan nya teorier tolkas utifrån resultatet. 

Två undersökare genomförde studien.  Utifrån individernas erfarenhet av rollen som 

mellanchef berättade de om sina upplevelser av arbetsmiljön och hur deras hälsa påverkades 

av den. Efter att intervjun genomförts så gjordes en transkribering av varje intervju som 

skrevs ner ordagrant. Varje intervjutranskription resulterade i 15-20 A4 sidor med text som 

därefter analyseras med hjälp av meningskoncentrering. Meningskoncentreringen resulterade i 

att en lista för varje intervju skapades innehållande de centrala temana. Tolv listor med 

centrala teman utformades. De olika listorna fördes sedan samman till en lista med teman som 

var relevanta för undersökningen och som återkom i intervjuerna. De fem centrala 

komponenterna som bildades var grundade i de tolv olika listorna och beskriver mellanchefers 

upplevelse av arbetsmiljö och hur den påverkar deras hälsa. För att få en övergripande bild av 

informationen som inhämtats så läste vi först igenom den text vi avsåg att analysera. Sedan 

övervägde vi tillsammans över textens centrala teman. Efter det delades texten in i två stycken 

domäner vilka var hälsa och arbetsmiljö. Efter det urskildes meningsenheter som 

koncentrerades, avskildes och tillgavs en kod.  

Vi koncentrerade och utförde kodning på fyra intervjuer gemensamt och resterande åtta 

intervjuer kodades individuellt. När det uppkom osäkerhet kring hur viss data borde 

interpreteras så samtalade vi tillsammans för att hitta en lösning. Detta för att säkerställa att 

meningsenhetens språkliga sammanhang överensstämde med kodningen och med texten i 

stort. Vi jämförde vår kodning för att hitta skillnader och likheter och dessa ordnades i 15 

tillfälliga kategorier. Efter jämförelsen var avklarad förenades dessa till 5 kategorier som 

besvarar studiens syfte. Kategorier som sammanfogades var t.ex. koderna under kategorin 

”stress” som delades upp och blev kategorierna ”tidsbrist” och ”kravbild”. Efter att analys och 
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tolkning av intervjusvaren var gjorda så jämförde undersökarna om lika eller olika teman 

fanns med i varje intervju. För att bedöma analysens stabilitet och kontrollera resultatet så 

gjordes således ett interbedömarreliabilitetstest. Interbedömarreliabiliteten uppmättes genom 

att vi först tolkade transkriptionerna separat vilket sedan analyserades och jämfördes.  

Interreliabiliteten var 76 % vilket innebär att vi var eniga om ett tema förekom eller inte 

förekom i en intervju i 76 % av fallen.  

 

 

Resultat 
 

Deltagarna i undersökningen fick utifrån sin roll som mellanchef berätta om hur deras 

arbetsmiljö upplevs och hur arbetsmiljön påverkar deras hälsa. Resultatet är grundad på 

intervjuer med tolv mellanchefer och där slutligen fem olika teman urskildes (se Tabell 1). 

Utgångspunkten var att minst 10 av 12 respondenter måste nämna en faktor för att ett tema 

ska skapas. Dock eftersträvades det att finna teman där samtliga respondenterna återgav 

samma upplevelser. De fem komponenterna förekom hos samtliga respondenter. Samtliga 

fem komponenter besvarar studiens syfte i hur arbetsmiljön påverkar mellanchefernas 

upplevda hälsa.  

 

 

Tabell 1. 

   Teman som påverkar hälsan hos mellanchefer 

                                                                                                                  Andel återkommande  

Teman i arbetsmiljön                                                                             teman från respondenter (%)                                                                                                                                                            

En administrativ börda     100 

Stressande relation till arbetet    100 

Vikten av kommunikation inom organisationen   100 

En komplex kravbild     100 

Fysiska arbetsplatsen     100 

 

 

Temana beskriver fem komponenter som mellanchefen upplever påverkar arbetsmiljön och 

hälsan. Utifrån dessa teman framkom det vad som är viktigt i mellanchefens upplevelse av sin 

arbetsmiljö.  

Varje tema påverkar varandra och samtliga kan beskrivas som fem olika ting som är i 

konstant relation till varandra (se Figur 2). Genom ett exempel går det att illustrera hur dessa 

fem komponenter hänger samman. En situation som mellanchefer kan ställas inför är följande 

scenario: Mellanchefen har en hög administrativ börda vilket innebär en hög arbetsbelastning 

som leder till stress. Denna stress kan visa sig genom att mellanchefen får svårt att koppla bort 

arbetet på sin fritid. Detta leder således till en stressande relation till arbetet. För att hantera 

sin arbetssituation måste mellanchefen ha goda kommunikationsmöjligheter till överordnade 

och underordnade och även individer på samma position inom företaget. Kommunikationen är 

alltså viktig för att hantera den komplexa kravbilden som ställs på mellanchefen. Slutligen är 

det viktigt att arbetsmiljön ger möjlighet att arbeta ostört och utan att på något sätt riskera 

mellanchefens hälsa. 
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Figur 2. Relationen mellan teman som utgör arbetsmiljön. 
 

 

En administrativ börda  
 

Resultaten visar att mellancheferna upplever att arbetsmiljön påverkar deras hälsa. Samtliga 

undersökningspersoner upplever sig ha en hög arbetsbelastning gällande administrativa 

arbetsuppgifter i sitt arbete och beskriver hur det påverkar dem både mentalt och fysiskt. Att 

vara mellanchef innebär att ha ansvar ansvarar för flera olika ansvarsområden, bland annat är 

budgetansvar och personalansvar sådana arbetsuppgifter. I en av intervjuerna beskriver 

respondenten sin upplevelse genom att ”mitt administrativa arbete tar mycket tid och tyvärr så 

kan det gå ut över personalen under mig”. Utifrån krav kontroll modellen tolkar vi det som att 

mellancheferna i vår studie har en spänd arbetssituation. Detta eftersom de har höga 

administrativa krav men inte kan reglera dessa krav, vilket får konsekvenser på övriga 

arbetsuppgifter. Mellancheferna måste kunna vara en ledare för den underställda personalen 

och bidra med stöd och handledning vilket de inte upplever sig ha tillräckligt med tid att göra.  

Det som tydligt framkommer i undersökningen är att det administrativa arbetet upptar 

mycket tid och är krävande för en mellanchef då de skulle behöva mer resurser för att 

handskas med denna situation. Komponenten ”en administrativ börda” kan förklaras utifrån 

ett citat från en mellanchef som beskriver sin tidsbrist ”jag räcker inte till på alla håll jämt 

vilket är väldigt stressfullt för mig”. En annan respondent beskriver sin upplevda 

arbetssituation i intervjun ”det hade underlättat om jag hade en assistent till hjälp för ibland 

hinner jag inte med allt själv och det kan känns tufft”. Det som framgår är att det finns brist på 

stöd kring det administrativa arbetet vilket bidrar till en ökad arbetsbelastning och en ökad 

arbetsrelaterad stress. Detta kan få både psykiska och fysiska konsekvenser. Vanligt 

förekommande är huvudvärk, spänningar i muskler, sömnsvårigheter och 

koncentrationssvårigheter, vilket inverkar på mellanchefernas hälsa.  

 

 

Stressande relation till arbetet 
 

Något som framkommer tydligt hos samtliga undersökningspersonerna och som därmed kan 

förklara komponenten ”stressande relation till arbetet” är att de upplever sig ha svårt att 

koppla bort arbetet när de kommer hem på grund av den höga arbetsbelastningen. 



9 
 

 

Mellanchefernas fritid upplevs störas av arbetstelefonen som alltid följer med hem. Att titta på 

mailen som kommer in är ett lika störande moment, vilket gör det svårt att koppla av från 

arbetet.  

En av respondenterna beskriver att ”tankar kring arbetet och vad som behövs göras näst 

följer många gånger med hem”. En annan mellanchef säger i intervjun ”det blir svårare att 

slappna av när telefonen ständigt är med”. Samtliga intervjupersoner medgav även att de 

ägnade tid och energi till arbetet när de var hemma. Det framkommer när en av 

respondenterna berättar ”ibland händer det att jag någon gång gör mitt jobb hemifrån eftersom 

jag upplever att tiden inte räcker till under dagen”. En annan situation som var vanlig hos alla 

mellancheferna i studien var övertid. Övertid styrdes av det förväntade tempot och delmålen 

varje mellanchef förväntades upprätthålla och den beskrivs som frustrerande av samtliga. 

Genom krav och kontroll modellen har vi i vår analys kommit fram till att svårigheterna att 

koppla bort arbetet efter arbetstid är relaterat till en spänd arbetssituation. Det eftersom att 

mellancheferna har låg kontroll och hög kravbild. Det problematiska är att mellanchefen efter 

arbetstid har svårt att koppla bort arbetet på grund av den höga arbetsbelastningen och 

kravbilden. Samtliga mellanchefer valde att hålla sig uppdaterade via mail och mobiltelefoni 

om saker som rörde arbetet på sin fritid. 

 

 

Vikten av kommunikation inom organisationen 
 

Samtliga mellanchefer anser att god kommunikation till chefer är viktigt eftersom det 

påverkar trivsel och hälsa. Mellancheferna beskriver bland annat följande komponenter: 

förtroende till överordnade, trivsel på arbetet, goda relationer uppåt och nedåt, samtal mellan 

olika delar av organisationen och bekräftelse.  Samtidigt är det viktigt att kunna vända sig i 

sidled inom organisation och till andra mellanchefer utan att det ska uppstå en 

konkurrenssituation. En av respondenterna återgav att ”det finns ingen blyghet här från min 

sida i varje fall, när jag behöver en hjälpande hand från en kollega så frågar jag, man ska 

aldrig vara rädd för att be om hjälp”. Goda kommunikationsmöjligheter handlar om 

möjligheter att framföra åsikter och kommunicera fritt och anspråkslöst inom organisationen. 

Det innebär att mellanchefen tar rollen som lyssnare till underordnade. För att kommunikation 

ska förbli god är förtroende till och från överordnad viktig. Alla intervjupersoner i studien 

anser att god kommunikation till överordnade var det som styrde relationen i stort. Men 

samma princip gällde för relationen till underordnade.   

Samtliga intervjupersoner har vid något tillfälle arbetat på en arbetsplats med begränsad 

kommunikation till överordnade och ansåg att det påverkade arbetsprestationen negativt. En 

person återgav att ”min förra arbetsplats hade en chef som jag inte kom överens med. Vi 

litade inte på varandra kunde inte kommunicera som vuxna. Min produktivitet sjönk till 

botten och till slut sa jag upp mig”. Det som framkommit gällande kommunikation är det att 

finns stor variation mellan hur organisationer använder sig av den. Kommunikationen för 

mellanchefen blir dock alltid ansträngd på grund av deras roll i företagets hierarki, vilket vi 

enligt krav och kontroll modellen tolkar som en spänd arbetssituation då dom har låg kontroll 

och höga krav. Alla intervjupersoner var överens om att kommunikation hade en 

förebyggande inverkan på konflikter och missförstånd. När flera mellanchefer på samma nivå 

inom en organisation hade möjligheten att diskutera eventuella problem eller möjligheter så 

upplevdes det som något positivt och bidrog till transparens i relationer beträffande åsikter 

och idéer.  

Mellancheferna i studien beskriver sin roll som en länk mellan de övre och undre delarna i 

respektive organisation. Att kunna kommunicera med båda parter och framföra bådas 

perspektiv var viktigt så att båda parter kände sig förstådda och fick gehör. Kommunikation 
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bidrog till att förändringar var enklare att ta till sig då åsikter tilläts framkomma och 

accepterades av överordnade. Utan att mellanchefen behövde oroa sig för eventuella påföljder 

av sina åsikter. Möjligheten att låta åsikter uttryckas återgavs genom följande intervjuperson 

”kommunikation är viktigt då allt det vi gör inom vår organisation i grunden bygger på 

samarbete. Jag måste kunna uttrycka mig. Det går inte att låtsas som om jag alltid håller med 

om alla beslut som fattas från överordnade”. Något som även framkom som betydande i ett 

längre perspektiv var att mellanchefen kände sig uppskattad och fick respons och erkännande 

för sin arbetsinsats.  

 

 

En komplex kravbild 

 

Kravbilden hos mellanchefen är stor och varierande. Samtliga intervjupersoner medgav att 

krav ställdes på att förhålla sig väl till överordnade och underordnade och försöka hålla båda 

parter nöjda. Mellancheferna i studien beskriver sin roll som en sorts länk mellan olika nivåer 

inom en organisation och beskriver även denna roll som påfrestande. Komponenter som 

förekom och urskildes var bland annat: resultatfokus, strävan efter underställdas trivsel, vara 

rättvis, lyssna på besvär från personal underifrån, leda och genomföra förändringsprocesser 

från ledningen, hantera sina personliga åsikter och känslor till sin organisation, hantera 

frustration från ovan och under. Att förstå sin egen relation inom organisationen beskrivs av 

samtliga som essentiellt. Dels för att förstå möjligheten att påverka, men även för att förstå 

organisationen i stort. Balansgången handlar om att vara fokuserad på att uppnå effektiva 

resultat och samtidigt uppnå största möjliga trivsel för underställda som är särskilt svårt. En 

person återgav följande ”att balansera så många olika intressen och viljor som jag ställs inför 

är både givande och påfrestande, det är lite som att gå på lina och kräver definitivt finess” Ett 

annat exempel som beskrivs som prövande är att lyssna på underordnade och ta deras 

perspektiv i beaktande men samtidigt genomföra förändringar från ledningen. Flera 

mellanchefer beskriver situationen som att hamna i ett trängt läge mellan två eller flera 

intressen och viljor. Alla deltagare i studien hade vid något tillfälle fått hantera frustration 

ovanifrån och underifrån.  

Vi har utifrån krav och kontroll modellen tolkat resultatet som att mellancheferna i studien 

har en spänd arbetssituation när det kommer till kravbilden.  Det har sin grund i att de har en 

kravbild som dom inte kan kontrollera och stor arbetsbelastning. En person återgav följande: 

”ibland är det jobbigt att folk blir så frustrerade på just mig, det är inte jag som fattar besluten! 

Jag meddelar bara vad som gäller! Men jag har lärt mig att inte ta det personligt”. Det upplevs 

även som mycket prövande att övertyga sig själv om idéer som mellanchefen inte 

nödvändigtvis tror på. En person beskriver följande ”för några år sedan skedde stora 

förändringar som jag starkt motsatte mig, men framför mitt arbetslag måste jag verka 

övertygande annars kommer jag att tappa i trovärdighet och min roll kommer ifrågasättas. Det 

fungerar inte”.  

 

 

Fysiska arbetsplatsen 
 

Samtliga individer i undersökningen ansåg att miljön på arbetsplatsen hade stor inverkan på 

trivseln. Komponenterna bestod bland annat av god belysning och fräscha lokaler, känna sig 

trygg, ljudnivå, möjligheter till gemensamma aktiviteter, gemenskap på arbetsplatsen samt 

personlig tid. Mellancheferna i undersökningen uppgav att de var nöjda med miljön på deras 

arbetsplatser. Företagen de arbetade på var certifierade av arbetsmiljöverket. Dock hade 

samtliga erfarenheter av mindre trevliga arbetsplatser tidigare i karriären. Belysningen uppgav 
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samtliga var en viktig del i arbetet. Ett kontor som var illa upplyst resulterade inte sällan i 

upplevd trötthet. Fönster som släppte in ljus var av stor betydelse och en person återgav att 

”ett ljust rum gör större skillnad en många tror, ljuset gör att ögonen belastas mindre och 

dessutom är det enligt mig trevligare. Så länge det inte är mörkt så är jag nöjd”. Det handlade 

således inte om lampor i sig, utan om hur ljus förvaltades.  

Samtliga intervjuade kände sig trygga på sin arbetsplats. Det förekom besvär med 

temperaturen under de allra mest extrema vinter och sommardagarna. Men här fanns det 

överlag en viss acceptans och det upplevdes inte som ett stort problem. Intervjupersonerna 

uttryckte en medvetenhet om diverse kontorsåkommor. Stolar och skrivbord var justerbara i 

höjd för att minska risken för t.ex. ”tennisarm”. En individ uttryckte att ansvaret låg hos 

individen och att en stor del av de ergonomiska problemen på deras arbetsplats gick att 

förebygga genom att äta nyttigt och vara fysiskt aktiv privat. En person återgav följande 

”enligt mig ligger det där med hälsa hos varje anställd, vissa tar hand om sig själva, andra inte 

och så är det med det.”  

Tunga lyft var inget som var vanligt förekommande. En av intervjupersonerna upplevde 

besvär med ljudnivån eftersom företagets lager var placerat på bottenvåningen. På lagret fanns 

maskiner som var högljudda. Men detta var främst ett problem under varma dagar då fönster 

var öppnade. Ingen intervjuperson beskrev ljudnivån som ett problem förutom vid sporadiska 

tillfällen. Men det fanns en medvetenhet om att den kunde ha negativ inverkan på 

arbetsplatsen om den var för hög. En majoritet av intervjupersonernas företag anordnade 

aktiviteter som företagsfester, medlemskap på gym, olika interna utbildningar etc. Vissa 

mellanchefers företag erbjöd mer än andra. Syftena med dessa aktiviteter var att stärka 

individerna och öka trivseln. Afterwork var något som förekom och kunde anordnas av både 

anställda och chefer. Den upplevda gemenskapen hos intervjupersonerna varierade. Kollegor 

umgicks i regel inte på fritiden, men samtliga kände likväl att det fanns en gemenskap inom 

sin arbetsgrupp eller arbetslag. Samtliga beskrev dock att det som saknades var tid för 

personlig reflektion alternativt egen tid under arbetsdagen. Så fort en uppgift var avklarad så 

försattes de till att hantera en ny uppgift. Det fanns således kort om tid till reflektion eller 

egen tid. En mellanchef beskrev följande ”det känns ofta som om tiden inte räcker till, att ta 

pauser i arbetet för att vila är uteslutet, då hamnar jag efter, dessutom undrar jag vad mina 

kollegor hade tyckt om det, eller för den delen mina chefer”. 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion  
 

Denna studie påvisar att mellanchefens hälsa i arbetsmiljön påverkas av (1) den 

administrativa bördan (2) en stressande relation till arbetet (3) vikten av kommunikation (4) 

den komplexa kravbilden (5) den fysiska arbetsplatsen. Vi har med hjälp av Karasek 

och Theorells (1990) krav och kontrollmodell tolkat dessa olika teman av upplevelser, för 

ökad förståelse för vad som är viktigt i rollen som mellanchef. Enligt denna modell bör det 

finnas en balans mellan krav och kontroll för att undvika en spänd arbetssituation som kan 

vara skadlig för hälsan. Utifrån krav kontroll modellen framkom det att samtliga mellanchefer 

arbetade med höga krav och låg kontroll. Detta resulterade i en spänd arbetssituation vilket 

påverkar hälsan i ett längre perspektiv. 

En av styrkorna med undersökningen var att deltagarna som var handplockade för denna 

studies ändamål arbetade inom olika branscher, men på samma nivå och med samma position. 

Deltagarna var även från olika delar av Sverige. Dessutom var de deltagande av varierande 
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ålder. Detta innebär att en positiv inverkan på den interna validiteten eftersom urvalet är 

anpassat efter undersökningens syfte. Intervjuerna var tillräckligt långa och gav den 

intervjuade möjligheten att tala fritt. Detta för att vi skulle få en möjlighet att ta del av deras 

upplevelser och erfarenheter. För att besvara studiens syfte valde vi att använda oss av den 

kvalitativa metoden som vi ansåg vara relevant för vår forskningsfråga. Eftersom vi var 

intresserade av att undersöka hur mellanchefers hälsa påverkas av arbetsmiljön behöver vi 

fånga upp människornas upplevelse av fenomenet, vilket en kvalitativ metod kan bidra med. 

Ett icke slumpmässigt urval användes eftersom vi ville inrikta oss på en specifik målgrupp 

som i detta fall var mellanchefer i både stora och mellanstora organisationer.  

 

 

Reliabilitet och validitet 
 

Det som dock kan ha varit en nackdel är att det var åtta män och fyra kvinnor som 

medverkade i undersökningen vilket innebär att det var dubbelt så många manliga 

mellanchefer än kvinnliga. Tidigare forskning visar resultat som säger att det finns en skillnad 

mellan könen inom rollen som mellanchef, samtidigt finns det forskning som säger det 

motsatta (Westerberg & Armelius, 2000). Denna aspekt kan påverka resultatet. För att få en 

högre reliabilitet så skulle man kunna tänka på hur könsfördelningen ser ut för att minska en 

möjlig risk för ett påverkat resultat. Eftersom intervjuerna genomfördes individuellt och det 

bara fanns en intervjuare närvarande vid själva intervjutillfället så kan objektiviteten och 

reliabiliteten påverkats. De tolkningar som gjordes bedömdes dock som tillförlitliga eftersom 

det interbedömarreliabilitetstest som genomfördes visade 76% samstämmighet i tolkningarna 

mellan intervjuarna. Tiden fanns tyvärr inte tillgänglig men det hade varit bra om vi vid ett 

senare tillfälle kunde genomföra samma intervjuer på samma personer för att se om svaren 

överensstämde. Detta hade dessutom haft en positiv inverkan på studiens interna validitet. 

Utöver det använde vi oss av ett begränsat urval vilket innebär att den interna validiteten kan 

ha påverkats i undersökningen.  Vi fick intervjupersonerna att tala fritt och obehindrat och vi 

upplevde att vi i intervjuerna erhöll mättnad för undersökningens syfte. Det fanns således inte 

mer information att hämta från intervjupersonerna gällande vårt syfte.  

 

 

Resultatdiskussion 
  
Tidigare forskning om mellanchefers arbetssituation tyder på att de administrativa 

arbetsuppgifterna får en bristande kvalité. Rooney (2010) menar bland annat på att 

mellanchefer inte får tillräckligt med kunskap om hur de på ett effektivt sätt ska kombinera 

det administrativa arbetsutförandet med andra arbetsuppgifter som tillhör rollen. I vårt resultat 

kan vi se kopplingar till detta resonemang där det framkommer att det finns en hög 

arbetsbelastning på det administrativa arbetet vilket gör att tidsbrist uppstår men även tidsbrist 

för andra arbetsutföranden. Av denna anledning kan en svårlöst situation uppstå där 

effektiviteten hämmas och påverka negativt. Detta eftersom att tillräckligt med tid för alla 

arbetsutföranden som ingår i rollen inte finns. En anledning till mellanchefernas 

arbetssituation som undersökningens resultat vidare visar, är att mellanchefer upplever sig ha 

brist på stöd vilket tydligt framkommer kring det administrativa arbetet. Schlesinger och 

Oshry (1984) framhåller också att mellanchefer generellt sätt ofta har lågt stöd i sitt arbete 

samtidigt som de har en arbetsmiljö som är ansträngd. En ansträngd arbetsmiljö innebär att en 

hög kravbild finns på mellancheferna från både över- och underordnade.  

Resultatet i vår studie visade att samtliga mellanchefer arbetade under påfrestande och 

potentiellt skadliga omständigheter. Samtliga hade en stor kravbild, arbetet var stressande och 
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det var även svårt att koppla bort arbetet på fritiden. Deras arbetssituation är således 

påfrestande och kan utifrån forskning tolkas som spänd, stressande och potentiellt skadlig. 

Karasek och Theorells (1990) beskriver att höga krav och låg kontroll resulterar i en spänd 

arbetssituation. Montero-Marin et al. (2014) beskriver att en människa blir sårbar när den 

eftersträvar att leva upp till höga externa och interna krav. Vidare beskriver Morris och Long 

(2002) att om individen inte upplever sig ha tillgängliga resurser eller förmågan att anpassa 

sig till kravbilden kan det resultera i försämrad hälsa och arbetsprestation.  Mellancheferna i 

studien upplevde att de ofta hamnade i en klämd situation mellan olika viljor. De var dock 

medvetna om att det berodde på sin roll i organisationens hierarki. Detta resulterade dock i att 

mellancheferna upplevde låg upplevd uppskattning för sin arbetsinsats från överordnade men 

även underordnade. Mellancheferna i undersökningen upplevde att det var ansträngande och 

ibland orättvist hur mycket krav som tillades dem. Detta får stöd från forskning om 

mellanchefers roll. Schlesinger och Oshry (1984) beskriver att ledningen och anställda sällan 

ger positivt stöd och bekräftelse till mellanchefen och att den innehar en svår roll inom 

organisationen. Denna roll styrs av en hög kravbild och en mellanchef som upplever att den 

inte får tillräcklig uppskattning kan resultera i upplevd orättvisa. Att känna sig orättvist 

behandlad på arbetsplatsen kan enligt Nieuwenhuijsen (2010) få skadliga konsekvenser för 

den psykiska hälsan.  

Resultatet i undersökningen visade att möjligheten till god kommunikation är av stor vik 

för mellanchefen. Det var viktigt för att förebygga och hantera konflikter. Det upplevdes 

också viktigt att kunna be om hjälp eller uttrycka sin åsikt uppåt och nedåt i organisationen. 

Detta stöds även i tidigare forskning. Mills (2000) beskriver att det är viktigt för både 

individen och organisationen att god kommunikation finns och uppmuntras. Detta för att 

skapa förståelse och förtroende mellan anställda och förbättra samarbetet.  Vår slutsats av 

denna studie är att en mellanchef har en arbetsmiljö som är spänd vilket vi har tolkat utifrån 

krav och kontroll modellen. En god arbetssituation innefattar höga krav och höga kontroll 

vilket resulterar i en aktiv arbetssituation. Denna variant är även mindre skadlig för hälsan hos 

mellanchefen. Vårt resultat visar dock på det motsatta, att mellanchefens arbetssituation är 

spänd och det är potentiellt skadligt. Undersökningens resultat påvisar således att arbetsmiljön 

påverkar mellanchefens hälsa.  

 

 

Slutsatser och framtida forskning 
 

Vi är medvetna om att studier av mellanchefers arbetsmiljö är ett brett ämne och att det alltid 

finns fler perspektiv att undersöka.  I en framtida undersökning är det önskvärt att inkludera 

fler deltagare. Det ger större möjligheter till generaliserbarhet och stärker den externa 

validiteten. Det vi kommit fram till i denna studie kan dock valideras mot tidigare forskning 

vilket är en styrka. Denna studie har visat hur arbetsmiljön påverkar hälsan hos mellanchefer 

och därmed anser vi att syftet är besvarat. I framtida forskning vore det intressant att göra en 

liknande undersökning och inkludera fler nivåer av organisationen, alltså innefattande både 

över och underordnades perspektiv på mellanchefens arbetsmiljö och hälsa. Detta för att få en 

helhetsbild av hur varje del påverkar mellanchefers hälsa och arbetsmiljö, samt vilken bild 

varje del av organisationen har av sig själv och organisationen i stort.    
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