
Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Ekonomi och Teknik  

Valfritt ekonomiskt program 180 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellanchefers roll i organisationer 

En kvantitativ studie om vilka roller mellanchefer kan anta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i Verksamhetsstyrning, 61-90 hp 

Slutseminarium 030610 

 

Agnesa Bashotaj 871020  

Emma Gustafsson 870730 

Mikaela Holmström 870622 

 

 

Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin 

Examinator: Torbjörn Tagesson  



  

FÖRORD 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som tagit sig tid att 

besvara vår enkät. Ni har bidragit med värdefull information och 

utan ert deltagande hade vår undersökning inte varit möjlig att 

genomföra.  

 

Ett speciellt tack riktas även till vår handledare, Sven-Olof Yrjö Col-

lin.  Ditt engagemang och deltagande har varit ett stort stöd under 

uppsatstiden. Du har varit en stor inspirationskälla och genom våra 

intressanta diskussioner gett oss värdefulla erfarenheter.  

Återigen, ett stort tack ska Du ha. 

 

 

 

 

Halmstad 25 maj 2010 

 

 

 

 

Agnesa Bashotaj, Emma Gustafsson & Mikaela Holmström  

 



Sammanfattning 
 

Titel: Mellanchefers roll i organisationer – En kvantitativ studie om vilka roller mellanchefer 

kan anta. 

 

Ämne/Kurs: Företagsekonomi 61-90, inriktning verksamhetsstyrning 

 

Författare: Agnesa Bashotaj, Emma Gustafsson och Mikaela Holmström 

 

Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Nyckelord: Mellanchef, roll, krav, handlingsutrymme. 

 

Bakgrund och problem: Ledarskap är bland ett av de mest observerade men minst förstådda 

fenomen. De förändringar organisationer har genomgått de senaste decennierna har medfört 

att mellanchefens roll har förändrats. Dessa förändringar innefattar både strukturella och stra-

tegiska förändringar med allt vad det innebär. All förändring som skett gör det viktigt att för-

stå varför en mellanchef antar en viss roll och vilka faktorer som påverkar denna roll. Mellan-

chefen befinner sig i en komplicerad situation där denne ska både leda och ledas. Dennes roll 

är av stor betydelse för organisationen då de är involverade i både strategiska och operationel-

la processer.   

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att beskriva vilka roller mellanchefer kan anta och att under-

söka vilka faktorer som påverkar dessa roller. 
 

Empirisk metod: Vi har använt oss av en kvantitativ metod för att undersöka vilka roller 

mellanchefer kan anta och vad som påverkar dessa roller. Vi utförde en enkätundersökning 

där vi empiriskt testat vår egenutvecklade modell.   

 

Resultat och slutsatser: Vi har kommit fram till att vissa av de faktorer vi presenterar i teorin 

påverkar vilken roll mellanchefen antar. Vår undersökning har upptäckt en roll som tidigare 

teori inte påvisat och även funnit nya aspekter av rollerna. Undersökningen har visat stöd för 

vissa av våra roller samt att det finns ett behov att särskilja på kravens ursprung.  
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1 INLEDNING 

Detta kapitel ger en beskrivning av bakgrunden till vår problemformulering. Därefter följer 

en problemdiskussion som tar upp mellanchefens komplicerade roll och arbetssituation. Vi 

presenterar sedan vår problemformulering och syftet med vårt arbete. Avslutningsvis väljer vi 

att ta upp centrala begrepp som är relevanta. 

1.1 Problembakgrund 

Ledarskap är ett av de mest observerade minst förstådda fenomen på vår jord enligt James 

McGregor Burns (1978 se Van Vugt, 2006). Dopson och Stewart (1994) påstår att få har nå-

got uppmuntrande att säga om mellanchefspositionen, vare sig om deras nuvarande arbetssi-

tuation eller framtida arbetssituation. Många författare får mellanchefer att framstå som fru-

strerade och maktlösa chefer som är ’fångar i mitten av hierarkin’ (Dopson och Stewart, 

1994). 

Mellanchefens uppmärksammade position gör att det har forskats en hel del om mellanchefer 

och hur de hanterar sin arbetssituation. Den förändring organisationerna har genomgått de se-

naste decennierna och den decentralisering som detta medfört gör att mellanchefens roll har 

förändrats (Parris, Vickers & Wilkes, 2008; Stoker, 2006). Dagens organisationer kräver flex-

ibilitet, innovation och snabba anpassningar till förändringar, vilket har lett till ökade krav på 

de anställda (Parris et al., 2008). 

Att mellanchefers roller har förändrats under senare år tar även Stoker (2006) upp. Från att ha 

varit mer process och strukturorienterade i sitt ledarskap så har förändringen gått mot att så 

kallade mjuka faktorer, att leda och fungera som en mentor samt ge stöd, spelar allt större roll. 

Allt mer fokus ligger på hantering av personalen i företaget istället för att kontrollera och sty-

ra dem. Genom sin undersökning kom de fram till att märkbara förändringar har skett på så 

kort tid som två år. 

1.2 Problemdiskussion 

Framgångsrika ledare tjänstgör nästan alltid från en mellanposition (Gable, 2002). I denna 

mellanposition måste de inte bara förstå de underordnades ståndpunkt utan de måste även för-

stå sina överordnades, oavsett vilken organisatorisk nivå de befinner sig i. 

 

Samhället utvecklas hela tiden och vi har sedan en tid tillbaka gått in i ett informationssamhäl-

le baserat på snabb teknik och snabba förändringar (Sahaym, Steensma & Schilling, 2007). 

Utvecklingen har lett till ökade krav på att förändringar och beslut ska ske snabbare inom or-

ganisationer för att de ska behålla sin plats på marknaden. På den operationella nivån är flexi-

biliteten viktig för att snabbt implementera de nya strategier som uppstår i förändringsarbetet. 

För många företag har ökad flexibilitet lett till en decentralisering, som i sin tur ökat kraven 

på mellancheferna.  
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Även Labianca, Gray och Brass (2000) diskuterar att allt mer förändring sker mot att göra or-

ganisationer plattare, med färre nivåer och färre antal mellanchefer som har blivit mer invol-

verande i organisationens beslutsprocess. Bartunek och Moch menar att de anställdas delta-

gande och delade ansvar för beslut är en del av organisatorisk förändring för effektivisering 

(Bartunek & Moch, 1987 se Labianca et al., 2000). Ökat deltagande med mer ansvar bidrar till 

ökade krav på mellanchefen och dennes position blir än mer utsatt.   
 

Denham, Ackers och Travers (1997) diskuterar kring detta ämne, istället för decentralisering 

talar de här om ökat självbestämmande. Ökat självbestämmande går ut på att den som gör 

jobbet är den som anses kunna det bäst, och den personen ska därför vara ansvarig och ha 

handlingsutrymme för det arbete den utför. Mellanchefers makt minskas och skjuts över till 

respektive avdelning eller person som ansvarar för en viss arbetsuppgift.  Mellancheferna ska 

våga ge mer kontroll till de underordnade. I dagens företag ska chefen finnas där för vägled-

ning mer än styrning. Mellanchefen blir klämd i mitten och får då dubbla signaler, denne ska 

ansvara för vad golvet presterar men får inte styra dem.  

  

En stor del i förändringen mot plattare organisationer har varit att mellanchefen kommer 

närmre den högre beslutande nivån, den strategiska nivån, i organisationen (Thomas & Lins-

tead, 2002). Detta har ökat mellanchefens involveringsgrad, vilket är ytterligare en faktor som 

ökar mellanchefens ansvar och därmed kraven denne utsätts för. Mellanchefers bidrag i orga-

nisationer är viktiga då det är de som tidigast upptäcker strategiska problem och möjligheter 

(Pascale, 1984 se Wooldridge & Floyd, 1990). 
 

Plattare organisationer har lett till att mellanchefen får fler under sig att instruera och en ut-

ökad roll, då det blir färre mellanchefer kvar eftersom det oftast är mellannivåerna som för-

svinner (Parris, Vickers & Wilkes, 2008). Överlag är det positiva reaktioner till det ökade an-

svaret och variationen i rollen. De känner sig mer tillfredställda av ökade utmaningar och den 

ökade makten över beslutsfattande och problemlösning, det vill säga mer jobbansvar känns 

mer givande. Dock är det inte så för alla utan många känner även att rollen är utökad men inte 

förbättrad (Redman, Wilkinson & Snape, 1997 se Parris et al., 2008). De känner sig begrän-

sade i sin självständighet och möjlighet till utveckling.  

 

Mellanchefer har en egenartad arbetssituation då de både ska leda och ledas, vilket gör att de 

påverkas av de förändringar som de flesta av dagens företag går igenom. Mellanchefens posi-

tion blir än mer problematisk då denne befinner sig på olika nivåer i organisationen. Gränser-

na i mellanchefens position sträcker sig över flera nivåer i organisationen och mellanchefs-

strukturen påverkas av organisationens struktur (Thomas & Linstead, 2002).  
 

Ovan har vi tagit upp en liten del av all forskning som gjorts på mellanchefens situation i fö-

retaget, och de slutsatser vi kan dra är att rollerna för en mellanchef inte längre är självklara. 

Mellanchefens arbetssituation har förändrats de senaste åren, vilket vi visat med de ovanstå-

ende teorierna. Mellanchefens roll är viktig då den påverkar företaget eftersom de arbetar med 

både överordnade och underordnade. Det är mellanchefen som implementerar de överordna-

des strategiska beslut och förmedlar företagets vision till de underordnade (Balogun & John-

son, 2004).  

 

Balogun och Johnson (2004) menar att mellanchefer ökar i betydelse då organisationer blir 

alltmer komplexa och att det är nödvändigt att utvidga aktuell forskning om chefer på mellan-

nivå. Organisationer arbetar med ständig förändring för att förbli konkurrenskraftiga på mark-
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naden och växa, och det är upp till mellancheferna att implementera denna förändring (Huy, 

2002).   

 

Mellanchefen har stor betydelse i dagens organisationer. Detta eftersom mellanchefspositio-

nen finns i flera olika nivåer och involveringsgraden är hög i både den strategiska och opera-

tionella processen. De ska både leda och ledas, vilket gör att kraven på mellanchefen kommer 

från två olika håll. Det finns både krav från dennes överordnade samtidigt som de underord-

nande ställer krav. När tidigare forskning diskuterar kring krav på mellanchefer syftar de ofta 

till krav från deras överordnade. 

 

Förståelsen av mellanchefens roll och vad som påverkar att denne antar en viss roll kan vara 

avgörande för organisationen som helhet, då mellanchefen är involverad i många olika pro-

cesser på flera olika nivåer inom organisationen. Alla förändringar som sker i dagens organi-

sationer gör det viktigt att förstå varför en mellanchef hamnar i en viss roll och vilka faktorer 

som påverkar vilken roll mellanchefen antar. I vårt arbete vill vi särskilja kravens ursprung för 

att på så sätt finna nya arbetsroller för en mellanchef och även finna om det är olika faktorer 

som påverkar de olika kraven. 

1.3 Problemformulering 

Vilka roller kan mellanchefer anta och vad påverkar dessa roller? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att beskriva vilka roller mellanchefer kan anta och att undersöka 

vilka faktorer som påverkar dessa roller. 

1.5 Centrala Begrepp 

Mellanchef. Vi definierar begreppet mellanchef som att man befinner sig i en ledande position 

där man har både över- och underordnade. 

  

Roll. Enligt Levi (2007) är en roll ett typiskt beteende hos en individ i ett specifikt socialt 

sammanhang. Utifrån detta definierar vi en roll som ett förväntat beteende hos en individ gi-

vet dennes status och position. 

 

Krav. Vi väljer att använda oss av Schaufeli och Bakkers (2004) definition på krav då det en-

kelt förklaras som ”något som måste göras”.  De menar att varje arbetsplats har uppgifter som 

måste göras, vilket inkluderar fysiska, psykiska, sociala eller organisatoriska aspekter och in-

satser av det jobb som krävs. Vi har sedan valt att dela upp kraven till Undre krav och Övre 

Krav samt valt att skilja på styrkan i dessa krav.  

Undre krav är krav från mellanchefens underordnade i organisationen. 

Övre krav är krav från mellanchefens överordnade i organisationen. 

 

Handlingsutrymme. Detta är de förutsättningar mellanchefen har för att klara av sina arbets-

uppgifter. Vi har valt att dela in handlingsutrymmet i stort eller litet. Stort handlingsutrymme 
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definierar vi som att man har möjlighet att förändra situationen och påverka spelreglerna, litet 

handlingsutrymme definieras som att bemästra de givna reglerna utifrån situationen.  

1.6 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2: Uppsatsens Metod 

I det andra kapitlet redogör vi för våra val angående uppsatsens metod. Vi argumenterar för 

vårt val att utgå från en deduktiv ansats och att genomföra en kvantitativ undersökning. Vi 

diskuterar även kring de alternativ vi valt bort, och de risker som finns med våra val. 

 

Kapitel 3: Teori 

I det tredje kapitlet presenterar vi vår egenutvecklade modell och går igenom utvecklandet av 

denna mer ingående. Vi redogör för de teorier som ligger till grund och har inspirerat oss till 

vår modell. Sist presenterar vi de roller vi identifierat utifrån modellens förutsättningar och 

visar våra propositioner.   

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

Vi presenterar i det fjärde kapitlet uppsatsens undersökningsmetod och diskuterar kring vårt 

urval. Vi tar även upp vår utformning på våra enkätfrågor respektive svarsalternativ. Slutligen 

går vi igenom operationaliseringen av enkätundersökningen och går igenom vår bortfalls- 

analys. 

 

Kapitel 5: Empirisk Analys 

Det femte kapitlet tar upp de samband vi funnit i vår analys. Vi presenterar vårt datamaterial 

och även våra analyser av detta. Slutligen går vi igenom utfallet av våra propositioner och 

diskuterar kring alternativa felkällor. 

 

Kapitel 6: Slutsats 

I det sjätte och sista kapitlet binder vi samman den teori vi presenterat och analysens resultat 

med uppsatsens syfte. Vi tar även upp möjliga slutsatser vi kan dra av detta och presenterar 

våra egna reflektioner över utfallet. Som avslutning ger vi förslag till fortsatt forskning. 
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2 UPPSATSENS METOD 

I följande kapitel beskrivs uppsatsens metod och tillvägagångssätt. Vi redogör för hur vår 

uppsats byggs upp och våra tankar kring våra val. Vi diskuterar kring dessa samt förklarar 

varför de är relevanta i vår undersökning och argumenterar även för de alternativ vi valt 

bort.  

2.1 Uppsatsens Metod  

Vi har valt att utveckla en egen modell för att identifiera roller som mellanchefer kan anta. 

Dessa roller har vi valt att presentera i en egenutvecklad modell där vi inspirerats av redan 

befintliga modeller, men valt att förändra dessa då vi anser att de saknar relevanta delar. Syf-

tet med vår undersökning är att se om dessa roller existerar och hitta de faktorer som kan på-

verka vilken roll mellanchefen antar.  

Då det finns mycket tidigare forskning om mellanchefer över lag så är det lämpligt med en 

deduktiv ansats (Jacobsen, 2002). Deduktiv metod är enligt Holme och Solvang (1997) även 

kallad för bevisandets väg. Vi utgår från en deduktiv metod där vi använder oss av delar i oli-

ka teorier för att förklara vår modell och därefter samla in empiri. Det som utmärker den de-

duktiva ansatsen är att man strävar efter att förklara samband mellan variabler genom att ana-

lysera insamlad data (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003). En annan viktig faktor är att man 

måste kunna operationalisera och mäta den fakta men tagit fram, samt kunna generalisera re-

sultatet. Eftersom vi både vill dra generella slutsatser av vårt resultat samtidigt som vi vill se 

samband mellan de variabler vi tagit fram utgår vi från denna ansats. 

 

Risken med en deduktiv ansats är att vi letar efter enbart den data vi finner är relevant och kan 

därmed gå miste om annan viktig data (Jacobsen, 2002). Trots detta är valet av en deduktiv 

ansats mer lämpligt i vår undersökning eftersom det finns mycket tidigare litteratur att utgå 

ifrån och de andra kriterierna för deduktiv ansats stämmer in med vår undersökning. 

 

Alternativet till en deduktiv ansats är att utgå från en induktiv ansats, som innebär att samla in 

information utan förväntningar från tidigare teori (Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2003). In-

duktiv ansats är även kallad för upptäcktens väg (Holme & Solvang, 1997). Denna är mer 

lämplig när man ska hitta ny information då det finns brister i eller saknas tidigare teori. Ef-

tersom vi inte söker ny information utan utvecklar tidigare teorier är en deduktiv ansats mer 

lämplig. 

  

Vi använder oss av en pragmatisk ansats då vi utgår från tidigare forskning som är lämplig för 

vår problemställning (Jacobsen, 2002). Denna teori använder vi som stöd i utvecklingen av 

vår egen modell, som sedan ska testas empiriskt. Till vår egenutvecklade modell hämtade vi 

inspiration från Theorell och Karaseks modell (Chmiel, 2008 ; Johnson & Hall, 1988), som vi 

har utvecklat och styrkt med annan befintlig teori inom området. Detta resulterade i EMA-

modellen där vi har hämtat teori från många olika källor och satt samman till en ny modell. 

Att vi valde att använda oss av detta sätt är främst för att vi sett att det saknades en modell 

angående mellanchefens roll där man särskiljde på de övre och undre kraven, vilket vi tror är 

en viktig faktor för de roller mellanchefen kan anta. Då vi inte funnit en heltäckande teori som 

stödjer vår undersökning har vi valt att använda oss av olika delar från olika teorier som ger 

stöd till utformningen av vår modell. 
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Utifrån en deduktiv ansats är det mer lämpligt med en kvantitativ undersökning som kategori-

serar empiri innan den samlas in, vilket man gör när man utgår från tidigare teori (Jacobsen, 

2002). För en problemställning som är testande och har som syfte att kunna dra generella slut-

satser så krävs det en bredd på det insamlade materialet, vilket man även får genom en kvanti-

tativ ansats. 

 

 Styrkan i en kvantitativ metod är att informationen tas fram på ett sätt som gör att vi kan ge-

neralisera svaren (Holm & Solvang, 1997). Utgångspunkten i en kvantitativ undersökning är 

att det man studerar ska göras mätbart och att undersökningsresultaten ska presenteras nume-

riskt (Andersen, 1994). Vårt mål med detta arbete är att kunna sammanställa den insamlade 

datan samt presentera den för att kunna dra slutsatser om vårt resultat. Detta gör att en kvanti-

tativ metod med deduktiv ansats passar vårt ändamål. 

 

Alternativet till en kvantitativ undersökning är att genomföra en kvalitativ studie (Jacobsen, 

2002). Att utgå från en kvalitativ metod är mest lämpligt när det inte finns mycket tidigare 

forskning inom ämnet. Man fokuserar mer på detaljer och det unika hos varje uppgiftslämnare 

för att få en så djup förståelse som möjligt. Enligt Jacobsen (2002) bidrar den kvalitativa an-

satsen till att man får en mer korrekt förståelse av det fenomen man undersöker.  

 

En kvalitativ ansats hade inneburit att vi undersökt ett få antal respondenter och lagt mer fo-

kus på deras specifika svar. Då vi har en modell med åtta roller och tre dimensioner krävs det 

ett större antal respondenter för att utfallet ska ha relevans för vår undersökning. Med en kva-

litativ ansats med få respondenter hade vi inte kunnat dra en generell slutsats, utan vår under-

sökning hade bara speglat ett fåtal respondenters uppfattningar, därför väljer vi att inte använ-

da oss denna ansats. 

 

Vi kommer att genomföra en surveyundersökning för att få in vår önskade data. Syftet med en 

surveyundersökning är enligt Bell (1995) att ta fram information som kan analyseras för att se 

mönster och göra jämförelser. Genom att vi använder oss av en kvantitativ metod kan vi 

genomföra formaliserade analyser och pröva om de resultat vi kommit fram till gäller alla en-

heter vi vill uttala oss om (Holme & Solvang, 1997). Eftersom vi vill se likheter och skillna-

der som gör att mellanchefen antar en viss roll och dra generella slutsatser så är surveyförfa-

randet mer lämpligt i vår undersökning. 

2.2 Kapitelsammanfattning 

Vi har i vårt arbete valt att utgå från en deduktiv ansats då det finns mycket teori kring mel-

lanchefers situation. Detta kombinerar vi med en pragmatisk ansats då vi inspirerats av och 

samlat in befintlig teori för att sedan sätta ihop dessa till en egen modell. Anledningen att vi 

valt att utveckla en egen modell istället för att utgå från en befintlig är för att vi anser att det 

är viktigt att skilja på de undre och övre kraven, vilket vi inte funnit någon tidigare teori som 

gör.   
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3 TEORI 

I detta kapital visar vi vår egenkonstruerade modell som vi döpt till EMA-modellen samt den 

teori som ligger till grund för modellen. Vi börjar med att visa en kort sammanfattning av 

EMA-modellen. Därefter tar vi upp relevant teori om påverkansfaktorer som inspirerat oss 

till att utveckla vilka faktorer som kan påverka dimensionerna och i sin tur mellanchefens roll 

i EMA-modellen. Vi redovisar även de dimensioner vi utvecklat i vår modell och går sist ige-

nom rollteori. Där väljer vi att gå in djupare på vår egenutvecklade modell om olika roller 

som mellanchefen kan anta och redogör för våra propositioner. 

3.1 Sammanfattning av vår modell 

Vi har utvecklat en modell som illustrerar vilken roll en mellanchef antar beroende på mellan-

chefers upplevda styrka på de tre dimensionerna handlingsutrymme, övre krav och undre 

krav. Alla kraven kan vara subjektiva eller objektiva, vi har valt att utgå från mellanchefens 

egen uppfattning om krav och handlingsutrymme då det är det som vi kan fånga med vår un-

dersökning. I vår modell fokuserar vi på dimensionerna som påverkar vilken roll mellanche-

fen antar. Vi identifierar även faktorer som påverkar de dimensioner vi utvecklat och beskri-

ver hur de påverkar dimensionerna.  

 

De roller vi utvecklat påverkas direkt av de tre nämnda dimensionerna. De tre dimensionerna i 

sin tur påverkas av ytterligare faktorer. Detta illustreras i bilden nedan.  

 

 
Bild 1. EMA-modellen 

 

De vi kommit fram till är tre huvudgrupper av påverkansfaktorer: 

Organisation som påverkansfaktor innebär organisationsstruktur, informationsnätverk och 

organisationskultur, liksom sektor, antal anställda och organisationens omsättning. Dessa är 

faktorer inom organisationen som påverkar handlingsutrymme och kravens utformning och 

därmed indirekt avgör vilken roll mellanchefen kan anta.  

Omvärld som påverkansfaktor innehåller finansiell situation, arbetsmarknad och konkurrens, 

vilka är externa faktorer som påverkar organisationen. 

Individ består i vår modell av genus, ålder, motivation och involveringsgrad. Dessa styr på 

olika sätt hur handlingsutrymme och krav utformas. 

  

Våra tre dimensioner byggs upp av handlingsutrymme samt övre och undre krav. Varje di-

mension kan variera i styrka eller storlek. Utfallet av dessa samverkar och avgör vilken roll 

mellanchefen antar. De rollerna vi kommit fram till utifrån de tre dimensionerna ovan är föl-

jande åtta stycken: 

 

Burfågel: Denna roll utsätts för höga krav både ovan- och underifrån inom organisationen till-

sammans med ett litet handlingsutrymme. Detta ger mellanchefen begränsningen att endast 

röra sig inom buren, men ingen möjlighet att agera ut de höga kraven. 
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Passiv: Denna mellanchef begränsas av ett litet handlingsutrymme, som samverkar med höga 

krav underifrån och låga krav ovanifrån inom organisationen. Detta göra att denne trots de 

låga kraven ovanifrån inte kan agera ut de höga kraven underifrån på grund av det lilla hand-

lingsutrymmet och därmed blir Passiv. 

Medlare: Medlaren har ett stort handlingsutrymme i kombination med höga krav både ovan- 

och underifrån. Denna utformning av dimensionerna gör att mellanchefen agerar medlare 

mellan sina under- och överordnade.  

Förkämpe: Denna roll har låga krav ovanifrån, men höga underifrån och ett stort handlingsut-

rymme. Denna kombination gör att mellanchefen fokuserar på sina underordnade och kämpar 

för deras idéer inför sina överordnade, vilket det stora handlingsutrymmet tillåter. 

Ögontjänare: Ögontjänaren har höga krav från sina överordnade i samband med låga krav 

från sina underordnade och ett litet handlingsutrymme. Mellanchefen här fokuserar på sina 

överordnades krav utan att ta hänsyn till sina underordnade. 

 Lullare: Denna mellanchef har låga krav både ovan- och underifrån samt ett litet handlingsut-

rymme. Denna utformning på dimensionerna göra att mellanchefen inte presterar mer än nöd-

vändigt i sin arbetsroll. 

Innovatör: Innovatören har höga krav från sina överordnade och låga krav från sina underord-

nade i kombination med ett stort handlingsutrymme. Denna mellanchef arbetar utifrån sina 

överordnades krav men har med det stora handlingsutrymmet möjlighet att implementera egna 

idéer så länge de överordnades krav följs. 

Entreprenör: Denna roll har låga krav både ovan- och underifrån i organisationen i samband 

med ett stort handlingsutrymme. Detta ger mellanchefen större frihet i sitt arbete än de övriga 

rollerna, i kombination med det stora handlingsutrymmet ges denne möjlighet att implemente-

ra egna idéer och lösningar. 

3.2 Påverkansfaktorer 

De tre dimensionerna i EMA-modellen påverkas i grunden av ett antal bakomliggande fakto-

rer som indirekt påverkar rollerna. 

 

Jackson och Humble (1994) har  kommit fram till att vissa faktorer är speciellt viktiga angå-

ende en mellanchefs prestation, speciellt hur bra dessa interagerar med varandra. Faktorerna 

de kom fram till var kultur och värderingar, organisationsstruktur, motivation, information 

och riktlinjer. De användes sedan som rubriker och flera underkategorier inom varje område 

utvecklades. Jackson och Humble (1994) menar att dessa faktorer bör organisationen lägga 

extra fokus på, speciellt om någon av faktorerna var sämre, för att mellanchefen ska få de bäs-

ta förutsättningar för ett bra arbete. Deras teori är dock inte empirisk testad utan något de 

kommit fram till bland annat från arbetserfarenhet som konsulter på olika företag. 

 

Vi har inspirerats av Jackson & Humble´s modell för att strukturera upp och komma fram till 

de faktorer som påverkar styrkan på handlingsutrymme och krav i vår egenkonstruerade mo-

dell, som i sin tur påverkar mellanchefens roll i företaget. De faktorer vi kom fram till illustre-

ras i bilden nedan. 
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Bild 2. Påverkansfaktorer EMA-modellen. 

3.2.1 Organisation  

Organisationsstruktur: Stark centraliserad organisationsstruktur innebär att all beslutsbefo-

genhet avlägsnas från arbetarna och placeras hos cheferna, arbetet ska vara fullständigt plane-

rat och styrt (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  Decentralisering innebär större autonomi där mak-

ten innehas även av dem längre bort från centrum (Cummings, 1995). I organisationerna sker 

en förändring mot decentralisering som började redan under slutet av 1980-talet (Parris et al., 

2008). Under 1990-talet skrev Floyd och Wooldridge (1994) om en våg av förändring som 

hade fokus på att ta bort onödiga hinder och effektivisera genom att omorganisera till färre 

vertikala nivåer i organisationerna. De menade att ett större antal mellanpositioner bromsar 

flödena i organisationen och ökar avståndet till kunderna, ett onödigt hinder som går att ta 

bort.  

Lockwood, Teevan och Walters  har lagt fram bevis för hur omorganiseringarna har påverkat 

mellanchefens jobb och karriär (Lockwood, Teevan, & Walters, 1992 se Newell & Dopson, 

1996). I en av undersökningarna visade resultaten att fyra femtedelar av cheferna och två tred-

jedelar av de undersökta hade upplevt minst en omorganisering under de senaste fem åren. 

Genom denna decentralisering med färre nivåer har de mellanchefer som blir kvar fått en ut-

ökad roll med ökat ansvar, men inte alltid ökat handlingsutrymme.  

 

Detta tolkar vi som att organisationen struktur påverkar mellanchefens arbetssituation. Om 

organisationen är centraliserad eller decentraliserad påverkar detta utformningen av mellan-

chefens handlingsutrymme och krav. En centraliserad organisationsstruktur har striktare styr-

ning vilket indirekt påverkar handlingsutrymme och krav som mellanchefen utsätts för. Lika-

så en decentraliserad organisationsstruktur som innebär att makten inte är centralt styrd, detta 

i sin tur påverkar hur krav och handlingsutrymme utformas. 

 Informationsnätverk: Organisatoriska resurser, där kommunikationsnätverk och informa-

tionskanaler ingår, flödar i företaget både via formella och informella nätverk, (Moore, 1992). 

De formella nätverken är förbestämda och avsiktliga vägar som följs i företaget medan infor-

mella nätverk utvecklas som en följd av samarbete mellan organisationens olika aktörer 
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(Rank, 2008). Beroende på vilket formellt informationsnätverk som är aktuellt i organisatio-

nen påverkar det vilken slags information mellanchefen får och hur mycket information mel-

lanchefen behöver hantera.  

 

Det informella informationsflödet kan ses som ett komplement till det formella informations-

nätverket, Rank (2008) menar att aktörer i organisationer använder sig av en kombination av 

både formell och informell samordning för att kunna nå sina mål. Organisationer kan lämna 

öppna vägar för att aktörerna i organisationen ska kunna kommunicera informellt, däremot 

kan organisationen inte styra eller kontrollera det informella kommunikationsflödet, varken 

dess frekvens eller mönster (Marschan, Welch & Welch, 1996). Det informella informations-

flödet är bortom organisationens kontroll.  

 

Informationsnätverken i en organisation kan även vara antingen centraliserad eller decentrali-

serad (Levi, 2007). I ett decentraliserat nätverk får alla ta del av samma information. I ett 

centraliserat nätverk måste istället informationen passera vissa specifika vägar. Skulle mellan-

chefens överordnade gå förbi denne och istället gå direkt till mellanchefens underordnade 

med information inskränks mellanchefens handlingsutrymme. Men skulle mellanchefen istäl-

let få all information att hantera får denne ett större ansvar, vilket påverkar kraven på mellan-

chefen och dennes handlingsutrymme. I ett decentraliserat nätverk ökar kraven på att hantera 

informationen, ju mer information man får desto större blir kraven på att hantera denna.  I ett 

centraliserat nätverk är kraven inte lika stora eftersom de förbestämda kommunikationsvägar-

na i organisationen sätter gränserna på handlingsutrymme och krav. 

 

Vi ser detta som att mellanchefens arbetssituation, det vill säga dennes handlingsutrymme och 

krav påverkas både av organisationens formella och informella informationsnätverk. Det in-

formella informationsnätverket kan inte kontrolleras av organisationen så som det formella 

informationsnätverket kan. Beroende på vilken grad av informell och formellt nätverk organi-

sationen har påverkar det handlingsutrymmet och kraven på organisationens aktörer. Är större 

delen av informationsnätverken informell kan organisationen inte kontrollera handlingsut-

rymme och krav, är däremot större delen av informationsnätverken formell kan organisatio-

nen kontrollera och styra över dimensionernas frekvens och mönster. 

  

Organisationskultur: Organisationskulturen är en viktig faktor för att förstå hur organisatio-

nen fungerar. Organisationer styrs av idéer och relationerna mellan människorna i organisa-

tionen liksom det sociala livet och kulturen i organisationen (Gunnarsson, 2000). Organisa-

tionskultur innebär delade värderingar, normer och grundläggande antaganden i en organisa-

tion (Levi, 2007). Kulturen ger genom sina antaganden och värderingar riktlinjer för hur de 

anställda bör handla. Om de anställda socialiseras in och blir en del i denna kultur kommer de 

naturligt handla i organisationens intresse (Jacobsen & Thorsvik, 2002 ). Detta tar även Ouchi 

(1980) upp och påstår att om de anställda socialiseras till rätt beteende genom en lärlingsperi-

od eller en liknande socialiseringsperiod, kommer deras personliga mål gå samman med orga-

nisationens.  Delad kunskap och attityder formar kulturen som i sin tur styr handlingar (Gun-

narsson, 2000). Styr kulturen handlingar påverkar det även handlingsutrymmet som möjliggör 

handlingar. 

 

Kanter (2004)  menar att företagskulturen har stor inverkan i mellanchefens arbetsroll. De fö-

retag som utvecklar flest entreprenörer har företagskulturer som uppmuntrar samarbete och 

lagarbete. Företagskulturen utvecklar komplexa strukturer som binder samman de anställda på 

flera olika sätt, på så vis kan de anställda prestera mer och gå utanför ramarna för att göra vad 

som krävs av dem. Det vill säga företagskulturen kan öka mellanchefens möjligheter att agera. 
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Genom att använda sig av företagskulturen behöver man inte mäta prestationen eller använda 

sig av övervakning eftersom de anställda naturligt gör det som är bäst för organisationen, vil-

ket är det beteende som de lärt sig under socialiseringsprocessen (Ouchi, 1980).  Detta gör att 

handlingsutrymmet ökar och mellanchefen får mer frihet att agera eftersom organisationen vet 

att denne kommer göra vad som är bäst ur organisationens synvinkel. Jacobsen och Thorsvik 

(2002) menar att förtroendet påverkas av hur stark kultur organisationen har, ju starkare kultu-

ren är desto större förtroende har organisationen på sina anställda och att de handlar enligt or-

ganisationens värderingar. De överordnade har då mer tillit till mellanchefens prestation och 

dessa får frihet under ansvar, vilket gör att mellanchefen får ökat handlingsutrymme och det 

kan även leda till lägre krav ovanifrån. 

 

Organisationens storlek: Det finns en skillnad i hur organisationer är strukturerade och vilka 

ledarstilar som existerar beroende på storleken på organisationen (Man, Lau & Chan, 2002). 

Då organisationens struktur och ledarstilar varierar mellan olika organisationer beroende på 

deras storlek så påverkar dessa även dimensionerna krav och handlingsutrymme. Även Hollis-

ter (2004) påvisar att det finns ett samband mellan en organisations storlek och ett antal orga-

nisatoriska metoder, såsom hur organisationen är uppbyggd och vad den består av. Detta på-

verkar direkt hur de krav mellanchefen utsätts för utformas, liksom utformningen av hand-

lingsutrymme. 

 

Sektor: Organisationer bedrivs av olika syfte. Det som kallas för den privata sektorn drivs ur 

ett tydligt vinstperspektiv och med en tydlig ägare (Höckertin, 2007). De offentliga organisa-

tionerna bedrivs för allmänhetens intresse och är underställda staten där fokus är att uppfylla 

målen som baseras på politiska beslut (Höckertin, 2007). De ideella organisationerna bedrivs 

inte med ett vinstsyfte, de drivs istället ur ett socialt perspektiv (Salamon & Anheier, 1997; 

Moore, 2000). Organisationens syfte styr hur organisationen är uppbyggd och hur verksamhe-

ten utformas. Beroende på vilken sektor organisationen är verksam inom har detta en indirekt 

påverkan på krav och handlingsutrymme i organisationerna, vilka uppfattas och upplevs olika 

beroende på sektor. 

3.2.2 Omvärld  

Arbetsmarknad & Konkurrens: Newell och Dopson (1996) tar upp att Meyer och Allen har 

kommit fram till att vissa individer enbart stannar kvar i organisationen på grund av att de är 

rädda för en finansiell förlust av att lämna sin position (Meyer & Allen, 1984 se Newell & 

Dopson, 1996). Detta påverkar mellanchefens situation och om denna väljer att stanna kvar i 

sin nuvarande organisation på grund av avsaknad av andra attraktiva alternativ på arbets-

marknaden. Hade det varit många andra jobbalternativ tillgängliga kanske de istället skulle 

välja att byta arbetsgivare.  

 

Är konkurrensen mellan företagen stor på arbetsmarknaden och det finns många andra attrak-

tiva arbetsgivare kan det leda till att de överordnade ställer lägre krav på sina mellanchefer för 

att inte riskera att förlora dem, liksom de underordnade gör. Det kan även leda till att mellan-

chefernas handlingsutrymme ökar av samma orsak. Är det låg konkurrens på arbetsmarkna-

den och brist på andra arbetsgivare kan det leda till att de överordnade och underordnade vå-

gar ställa högre krav då det inte finns några andra attraktiva alternativ för mellanchefen.  
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Finansiell situation: Jostarndt och Sautner (2008)  menar att ur ett ekonomiskt perspektiv le-

der finansiella problem och kriser till att behovet för en mer effektiv övervakning ökar. Deras 

studier och analyser, som gjordes på 297 Tyska företag tyder på att ett pågående ekonomiskt 

problem framkallar omfattande förändringar i både ägande och styrning av organisationen. 

När det går dåligt för organisationen leder det till en finansiell stress som påverkar hela orga-

nisationen. Finansiell stress sätter press på organisationen och därmed press på mellanchefen 

som i sin tur gör att handlingsutrymmet minskar, denna finansiella stress gör även att ledning-

en har större krav på mellanchefen att prestera. Går det däremot bra för företaget kan de över-

ordnade vara villiga att ge mer frihet, att lätta på kraven eller ge större handlingsutrymme.  

3.2.3 Individ 

Ålder: De anställda inom en organisation kan skilja sig från generation till generation i form 

av värderingar, attityder och ambitioner (Kabacoff & Stoffey, 2001).  Generationen som föd-

des mellan 1946-1964 nämns som ”Baby Boomers” och anses vara mer fokuserade på ett ar-

bete som är både utmanande och personligt tillfredsställande. De visar stark lojalitet mot or-

ganisationen och sina medarbetare. Den nya generationen som börjar ta plats i dagens organi-

sationer, de så kallade ” Baby Busters”, beskrivs som mindre lojala och oengagerade i organi-

sationen. De anses vara mer självgående och självupptagna, de strävar efter uppmärksamhet 

och är mer tävlingsfokuserade än ”Baby Boomers”. 

 

Även Oshagbemi (2004) belyser vikten av ledarskap och åldersskillnader och tar bland annat 

upp Kakabadse och Kakabadses argument för varför det är viktigt att titta på åldersskillnader 

mellan ledare. Enligt Kakabadse och Kakabadse ( 1999 se Oshagbemi, 2004) är äldre chefer 

mindre benägna till förändring, de är inte lika villiga att förändra sina arbetsrutiner och gör 

sina arbetsuppgifter så som de alltid gjort dem. Detta kan ses som en börda för organisationen 

men samtidigt är de äldre cheferna oftast de med mest erfarenhet. Äldre chefer anses ha en 

mognad och kunskap som gör att man svarar mot dem med stort förtroende och lugn. 

 

Detta intygar att en mellanchefs arbetssituation kan variera beroende på dennes ålder och erfa-

renhet.  Med åldern kommer erfarenheten, en mer erfaren mellanchef får större förtroende i 

sin roll som mellanchef. Detta kan ha en direkt påverkan på handlingsutrymme och krav. En 

äldre mellanchef med erfarenhet får mer förtroende och mer handlingsutrymme än en yngre 

och mindre erfaren mellanchef.  Detsamma gäller kraven, en oerfaren mellanchef får inte lika 

mycket förtroende från sina överordnade vilket gör att kraven på denna utformas på ett annat 

sätt än för en erfaren mellanchef. 

 

Genus: Prime, Carter och Welbourne (2009) gjorde en undersökning på 296 chefer för att visa 

deras uppfattningar om eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns ledarskapsbeteenden. 

Deras undersökning visade att respondenterna överlag upplevde att kvinnor var mer effektiva 

på ledarskapsstilar som berörde omtanke och sociala beteenden, som att fokusera på att ta 

hand om varandra. Männen uppfattades som mer uppgiftsfokuserade och hade ledarskapsstilar 

med mer fokus på att ta kommando och kunna påverka sina överordnade. Johnson, Murpyh, 

Zewdie och Reichards (2008) tar upp att  Reskin och Ross visat på att kvinnor som antar 

samma ledande befattning som en man trots detta inte får samma ansvar som sina manliga 

kollegor på samma nivå (Reskin & Ross, 1992 se Johnson et al., 2008).  
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Utifrån tidigare forskning ser vi att det kan finnas en koppling mellan vilken roll en mellan-

chef slutligen antar och om mellanchefen är en man eller kvinna. Trots samma chefsposition 

kan mängden krav och handlingsutrymme på mellanchefen variera beroende på om det är en 

manlig eller kvinnlig mellanchef. Det förväntas ofta att kvinnor och män ska bete sig på olika 

sätt, därmed utformas också krav och handlingsutrymme på mellanchefen efter dessa förvänt-

ningar. Även Walker, Ilardi, McMahon och Fennell (1996) menar att det finns skillnader mel-

lan hur män och kvinnor förväntas bete sig i sin roll som chef. Kvinnor förväntas inte anta 

lika strikta beteenden som män vilket gör att de inte skapar hierarkiska strukturer av makt och 

prestige lika ofta som männen.  

 

Detta stödjer att genus påverkar hur krav och handlingsutrymme utformas för en mellanchef, 

att dessa varierar för manliga och kvinnliga mellanchefer efter vilka fördomar och stereotyper 

som finns på män och kvinnors beteenden i rollen som chef. En ledare anses vara effektiv i 

sin roll när denne presterar efter vad som förväntas av denne (Johnson et al., 2008). Till ex-

empel förväntas männen vara mer uppgiftsfokuserade i sitt ledarskap och då sätts även kraven 

och handlingsutrymmet på den manliga mellanchefen efter dessa förväntningar. Kvinnorna 

förväntas däremot oftast att fokusera mer på sociala beteende, som samarbete, och anses istäl-

let vara effektiva när de uppnår dessa förväntningar. 

 

Motivation: Även individens motivation är en bidragande faktor till varför individen agerar 

som den gör. Meyer och Allen (1984 se Newell & Dopson, 1996) har kommit fram till att det 

känslomässiga engagemanget har en påverkan på mellanchefers prestation. Ser en överordnad 

att en arbetare är motiverad och engagerar sig i organisationen så ger den överordnade sin 

mellanchef större handlingsutrymme.  

 

Individens självbestämmande är en viktig del för att individen ska känna sig motiverad i sitt 

arbete (Lam & Gurland, 2008). Dessa är av fri vilja engagerade i sitt arbete, vilket också gör 

att uppgiften känns värdefull. Motiverade anställda har kopplats samman med positiva jobbre-

sultat, en högre nivå av arbetstillfredsställelse och en lägre nivå av emotionell utmattning. In-

dividens motivation gör att denne presterar i enlighet med sina överordnades förväntningar. 

 

Detta visar på att en motiverad mellanchef presterar vad som förväntas av denna, vilket gör att 

de krav som ställs är annorlunda än för en omotiverad mellanchef. Tar mellanchefen egna ini-

tiativ är det större chans att denne blir befordrad, eller får större handlingsutrymme och ökade 

krav. En sådan mellanchef visar att den är positiv till att prestera efter de förväntningar som 

finns, och i många fall även prestera mer än det som förväntas. En oengagerad mellanchef, 

men som ändå sköter sitt arbete, får inte detta ökade handlingsutrymme då denne inte visar att 

den är villig att göra mer än nödvändigt.  
 

Involveringsgrad: Westerly (1990) hävdar att om organisationen vill ha en mellanchefsgrupp 

som är engagerad istället för paralyserad så måste mellancheferna känna att de är inkluderade 

i den strategiska processen som sker i organisationen. Detta kräver att mellanchefer känner sig 

centrala i organisationen, vilket de skulle göra om de bland annat får tillgång till känslig in-

formation och får vara delaktiga i organisationens beslutsfattande. Första steget till att framfö-

ra idéer är att vara delaktig i planeringsprocessen. Om denna delaktighet uppstår så får mel-

lanchefen större kontroll över framtiden och därmed större handlingsutrymme. Detta ökade 

ansvar ger även mellanchefen ökade krav.  
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Traditionellt sett ses inte mellanchefer som involverade i strategiprocessen på annat sätt än att 

bidra med information och själva implementeringen av den beslutade strategin (Floyd & 

Wooldridge, 1992). Det är mellancheferna som är ansvariga för själva strategiimplemente-

ringen (Wooldridge & Floyd, 1990). Delaktighet ökar chanserna för att mellanchefen för vi-

dare och agerar enligt de överordnades strategikoncept. Uteslutning från den strategiska pro-

cessen leder till dålig kommunikation med de överordnade och att avståndet till dessa ökar. 

Mellanchefen blir mer kontrollerad samtidigt som de överordnade tar beslut utan att mellan-

chefen är delaktig (Carney, 2004). Är mellanchefen mer kontrollerad och mindre delaktig i 

den strategiska processen minskar handlingsutrymmet. 

3.3 EMA- dimensionerna 

Johnson och Halls (1988) expanderade Krav -Kontroll - Stöd modell har varit en stor inspira-

tionskälla när vi utvecklat EMA-dimensioner. Nedan går vi igenom den mer noggrant för att 

förklara våra tankar när vi utvecklat vår modell. 

 

1979 grundade Karasek den tvådimensionella Krav - Kontroll modellen, som fokuserar på 

interaktionen mellan psykologiska krav och kontroll (Karasek & Theorell, 1990).  Kontroll 

definierar Karasek som individens beslutsutrymme, det vill säga den frihet arbetstagaren har 

att besluta hur denne ska möta de krav den har på sig, med andra ord bestämmande om hur 

arbetsuppgifter ska utföras (Pelfrene, Vlerick, Mak, De Smet, Kornitzer & De Backer, 2001). 

Krav avser i första hand de psykologiska kraven som till exempel arbetsbelastning, men även 

organisatoriska begränsningar vid slutförande av uppdrag eller andra motstridiga krav. 

 

Befinner man sig i en arbetssituation med hög kontroll hamnar man antingen i en avspänd ar-

betssituation eller i en aktiv sådan beroende på vilka psykologiska krav man upplever att man 

har (Karasek & Theorell, 1990). Har man däremot låg kontroll över situationen leder det till 

antingen en passiv eller en anspänd situation. Målet med den tvådimensionella modellen har 

alltså varit att visa vikten av kombinationen av krav och kontroll för att förutsäga hälsa och 

beteende i en arbetssituation.  
 

Krav - Kontroll modell visar hur viktigt beslutsutrymme och handlingsutrymme är för att in-

dividen ska känna att man har kontroll över situationen (Chmiel, 2008). Ju högre krav man 

har på sig desto mer krävs det att man även har kontroll över situationen för att man inte ska 

hamna i en spänd arbetssituation. Ett exempel på en sådan situation kan vara att man som 

mellanchef ska vara ledare för en självständig arbetsgrupp. Kraven från högre ledning är stora 

då det är mellanchefen som ansvarar för arbetsgruppens prestation samtidigt som arbetsgrup-

pen ska vara självgående utan att mellanchefen styr dem.  Kraven på mellanchefen möts inte 

av möjligheten till kontroll, det vill säga möjligheten att ta egna beslut gällande arbetsgruppen 

i den specifika situationen.  

 

Det har riktats kritik mot modellens enkelhet, vilket även grundaren till modellen höll med 

om då modellen till en början var enkel och uteslöt viktiga aspekter relaterade till arbetet (Ka-

rasek & Theorell, 1990).  Detta är dock en motsats till poppers kriterium som förespråkar en-

kelhet. Teorier används för att förenkla verkligheten och man bör därför använda den enklaste 

teorin (Popper, 2002).  
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I slutet på 1980-talet utvecklade Johnson och Hall Karasek och Theorells Krav - Kontroll mo-

dell och la till en tredje dimension, stöd. (Johnson & Hall, 1988).  Johnsons och Halls expan-

derade modell utvecklades för att granska den kombinerande effekten av tre dimensioner 

istället för att bara titta på interaktionen mellan två dimensioner (Chmiel, 2008). Krav – Kon-

troll - Stöd modellen visar hur handlingsutrymme och ansvar kan påverka individen samt hur 

socialt stöd är en bidragande faktor. Johnson och Hall (1988) menar att tidigare forskning vi-

sat att socialt stöd som en bidragande faktor kan användas för att ändra effekten av psykolo-

giska krav, både på och utanför jobbet. Det sociala stödet innefattar den psykologiska aspek-

ten med stöd från kolleger och medarbetare. 

 

 
 

Bild 3. Krav – Kontroll - Stöd modellen (Johnson & Hall, 1988). 

 

Denna modell var enligt Pelfrene et al. (2001) en av de mest använda modellerna i studier 

inom arbetsrelaterad stress. Även Karasek och Theorell (1990) tar upp att modellen var väl-

använd i olika studier. Belstresstudien är en kvantitativ empirisk studie inom området arbets-

relaterad stress som visade ett generellt stöd för Karasek och Theorells modell. Studien 

genomfördes med över 21 000 respondenter under perioden 1994-1998 och resulterade i stöd 

för modellens giltighet (Pelfrene et al., 2001). 

 

Det är just den expanderade versionen av Krav – Kontroll - Stöd modellen som har varit en 

stor inspirationskälla för utvecklingen av vår egen modell. Dess struktur och uppbyggnad med 

tre dimensioner gör att kritiken som fanns på ursprungsmodellens enkelhet inte längre är lika 

stark. Vi har valt att ha Krav – Kontroll - Stöd modellen som grund när vi skapat vår egen 

modell, men valt att utveckla dimensionerna efter våra tankar och idéer. Krav och kontroll 

modellen är mest använd inom områden som tar upp arbetspsykologi, såsom Belstresstudien. 

 

Då vi valt att utveckla roller och ta fram påverkansfaktorer ur ett företagsekonomiskt perspek-

tiv har vi valt att ta bort den psykologiska aspekten, det vill säga socialt stöd . Vi lägger fokus 

på att utveckla kravens ursprung och storleken på handlingsutrymmet där det tidigare var psy-

kologiska aspekter. Detta gör vi eftersom vi inte är intresserade av att titta på någon effekt, 

såsom stress och annan påverkan på hälsa, av en viss mellanchefsroll.  
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Vi vill belysa de faktorer som påverkar mellanchefens roll. Därför lägger vi extra fokus på 

kraven och specificerar var de kommer ifrån och i vilken grad. Istället för kontroll lägger vi 

fokus på ordet handlingsutrymme, det vill säga hur stor möjlighet man har att agera utifrån de 

krav man utsätts för. Kraven valde vi att definiera efter deras ursprung, då vi anser att kraven 

yttrar sig på olika sätt beroende på om de kommer uppifrån eller nerifrån, och att dessa påver-

kar vilken roll mellanchefen antar. När man tänker på krav antar man oftast att det är kraven 

uppifrån som har betydelse.  I vår modell vill vi därför även lägga fokus på kraven underifrån 

och visa att även de har betydelse för mellanchefens roll. Handlingsutrymme är en stor del i 

vår modell då storlek på handlingsutrymmet påverkar mellanchefens arbetssituation och är en 

förutsättning för att hantera de olika kraven.  

 

Nedan visar vi en tredimensionell kub som vi utvecklat för att illustrera de olika dimensioner-

na och styrkan eller storleken på dessa. 

  

 
 

Bild 4. EMA-dimensionerna. 

 

Utifrån dessa tre dimensioner har vi utvecklat åtta roller som alla har olika styrka av undre 

krav, övre krav och handlingsutrymme. Vi väljer här att förklara de olika dimensionerna med 

sina styrkor var för sig, i rollerna visar vi sen hur kombinationer och styrkan på dessa dimen-

sioner interagerar och skapar mellanchefens roll. 

 

Hög styrka övre krav: Dessa krav påverkar mellanchefens roll på så sätt att det finns en rädsla 

att man inte uppfyller dessa krav vilket i sin tur kan leda till avsked. Det finns olika styrka på 

rädslan beroende på vilka andra faktorer som samverkar i rollen. Parris et al. (2008) menar att 

genom organisationer nedskärningar känner många mellanchefer att det psykologiska kon-

traktet som tidigare funnits är brutet.  

 

Traditionella fördelar som anställningstrygghet och karriärmöjligheter har försvunnit för 

många, vilket leder till att mellancheferna inte sitter lika “säkert” som tidigare och är mer ut-

bytbara (Parris et al., 2008). Även om kraven var höga även förr så fanns det generellt sett en 

anställningstrygghet. Höga krav kan innebära möjligheter samtidigt som de kan upplevas som 

ett hinder i arbetslivet (Bingham, Boswell & Boudreau, 2005 ). Hur mellanchefen kan agera 
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ut de krav denne utsätts för påverkar om de ses som en möjlighet eller som ett hinder i arbets-

livet.  

 
Låg styrka övre krav: När de övre kraven är låga kan mellanchefen själv leda och styra arbetet 

så länge slutprodukten stämmer överens med organisationens övergripande mål. Den låga 

styrkan på kraven ovanifrån ger även mellanchefen en möjlighet att påverka sina överordnade 

med sina idéer. Även låga övre krav kan uppfattas både som hinder och möjligheter. Utsätts 

mellanchefen inte för några krav från sina överordnade finns det risk att denne blir inaktiv, 

vilket även oövervinnerliga krav kan leda till. 

 

Hög styrka undre krav: De underordnade kräver mycket av sin mellanchef som därför kan 

basera sitt agerande på rädsla att bli socialt isolerad. Då mellanchefen arbetar närmst sina un-

derordnade i det dagliga arbetet är det viktigt att vara en del i gemenskapen och att bli accep-

terad som en auktoritet. Drakenberg (1997) menar att det kan vara svårt att dra en gräns mel-

lan att vara ledare och att vara kollega. I vissa situationer kan det vara lämpligare att vara le-

dare och i andra situationer lämpligare att vara kollega. Att veta var gränserna går och hur 

man kombinerar dessa roller kan vara komplicerat. 

 

 Den höga styrkan på kraven gör också att mellanchefen får än mer att hantera i sin arbetssitu-

ation. Dutton, Ashford, O´Neil, Hayes & Wierba (1997) kom i sin undersökning fram till att 

en mellanchef alltid ser till riskerna och utvärderar situationen i helhet innan denne fattar ett 

beslut om att föra vidare de underordnades krav till sina överordnade. Detta tolkar vi som att 

ju högre styrka på kraven desto mer desto mer av mellanchefens arbetstid går det åt till att ut-

värdera situationen innan kraven förs vidare till mellanchefens överordnade. 

 

Låg styrka undre krav: Den låga styrkan på kraven från underordnade ger mellanchefen möj-

lighet att styra och påverka dem. Detta ger mellanchefen friare händer i sitt arbete, och denne 

kan lättare undvika att stöta sig med sina underordnade. En mellanchef med låg styrka på und-

re krav har dessutom inte lika stor press på sig att lyssna på de underordnades krav och få de 

att samverka med kraven uppifrån.  

 

Stort handlingsutrymme: Stort handlingsutrymme definierar vi som att man har möjlighet att 

förändra situationen och påverka spelreglerna.  Aronsson & Berglind (1990) menar att man 

kan ha antingen kontroll över eller inom en situation, stort handlingsutrymme innebär att ha 

kontroll över situationen. Kontroll över en situation innebär att man kan påverka och förändra 

kontrollstrukturen, det vill säga att man kan bestämma ”spelreglerna”. Vi ser denna beskriv-

ning av kontroll som vårt sätt att tolka handlingsutrymme. 

 

Litet handlingsutrymme: Det lilla handlingsutrymmet skapar mindre möjlighet att agera oav-

sett krav. Aronsson & Berglind (1990) menar att ha kontroll inom en situation innebär att reg-

lerna är givna och fokus är på att bemästra dessa. Med litet handlingsutrymme menar vi be-

mästra de givna reglerna utifrån situationen. Med litet handlingsutrymme begränsas mellan-

chefen i dennes situation och kan hindras att utföra det som krävs då ett litet handlingsutrym-

me inte alltid gör detta möjligt. 
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3.4 Rollteori 

När vi utvecklade de roller mellanchefer kan anta utgick vi från de tre dimensionerna ovan 

och deras interagerande. En roll är ett typiskt beteende hos en individ i ett specifikt socialt 

sammanhang, givet dennes status och position (Levi, 2007). 

 

Organisationskonsulten Birgitta Ahltorp (1998) gjorde en stor enkätundersökning på IFL (In-

stitutet för Företagsledning) under hösten -94 och våren -95 och baserat på resultatet skapades 

RONS-modellen. I undersökningen deltog 338 chefer, varav 40 % var mellanchefer. Denna 

enkätundersökning låg sedan till grund för hennes bok och syftet var att undersöka hur che-

ferna förväntade sig möta olika krav och utmaningar inför och under 2000-talet. RONS-

modellen skapades för att beskriva olika ledarroller. Det resulterade i fyra olika roller där var-

je roll ansågs ha ett visst beteende bakom sig. 

 

Modellen är baserad på en stor undersökning där ca 130 respondenter var mellanchefer, och 

författaren använde sig av den i sin undervisning och forskning även efter undersökningen. 

Att Ahltorp använde den i sin undervisning ser vi som en indikation på modellens empiriska 

relevans, därför är denna modell en bra inspirationskälla till vår utveckling av de roller mel-

lanchefen kan anta. De fyra rollerna och dess bakomliggande beteende beskrivs nedan.  

 

Resultatjägaren: Här ses chefen som en resultatinriktad och uppgiftsorienterad motor, en per-

son som ständigt är på språng och har en enorm drivkraft, är tävlingsinriktad och vill jämt 

förbättra sina prestationer. Ahltorp (1998) beskriver resultatjägaren som en typisk fixare, det 

är en sådan person man alltid ser springandes i korridoren i full fart, ständigt jäktad och i färd 

med att göra saker. 

 

Organisatören: Denna chef är en strukturerare och planerare, organisatören gillar ordning och 

har sina rutiner och vanor. Detta är en pålitlig och strukturerad person som alltid kommer i tid 

och går i tid. Möten hålls på de tider man kommit överens om och denne kommer alltid väl-

förberedd. Ahltorp (1998) beskriver organisatören som en ’ordning-och-reda-människa’ som 

har full kontroll över allting och som fäster minst lika stor vikt på att allt ska ske på ett snyggt 

och prydligt sätt, en kvalitetsmedveten och noggrann person. 

 

Nytänkaren: Här är ledaren en person som har förmågan att bana nya vägar och vågar tänka 

utanför ramarna. Denne ses som en nyskapare i arbetet, älskar förändringar och har ständigt 

nya planer. Nytänkaren är väldigt impulsiv och tycker att allt nytt är spännande och intressant, 

med en sådan chef blir ingen dag den andra lik. För medarbetarna gäller det att försöka hänga 

med i svängningarna, nytänkaren är väldigt innovativ och idérik men lika snabbt kan dennes 

entusiasm slockna. 

 

Samordnaren: I sista rollen värderas människan och relationer och denna ses som en betydligt 

stillsammare person än nytänkaren. Samordnaren har stor inlevelse och vill skapa en känsla 

av gemenskap i en grupp. Mycket tid läggs på att alla ska komma överens, vilket ofta kan leda 

till att möten dras ut över tiden för att alla ska få komma till tals. Det är just detta som karak-

täriserar samordnaren, att denne är mån om allas trivsel, lyssnar gärna och oftast är den som 

löser medarbetarnas problem.  
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Även Thompson, Purdy och Summers (2008) har tagit fram fem olika roller mellanchefen kan 

anta. Dessa kom de fram till genom sina konsultuppdrag, där de arbetat med många olika ty-

per av chefer. Deras erfarenheter ligger bakom utvecklandet av rollerna, som de sedan appli-

cerat och testats på nya uppdrag. De roller de kom fram till är ursprungligen på engelska, vil-

ka vi översatt och beskriver nedan. 

 

Följeslagaren: Mellancheferna försöker aktivt lära och förstå idéer från högre ledning. Denna 

roll ska vara framgångsrik när mellanchefen förstår den överordnades vision och vet hur man 

ska göra för att föra ut den i företaget. En viktig utgång vid denna roll är att mellanchefen ak-

tivt engagerar sig i sina överordnade och skapar en gemensam förståelse för vad som krävs i 

arbetet och vad som ska presteras hos alla i hela företaget. 

 

Utmanaren: Denne mellanchef försöker påverka sina överordnade och förmedla idéer till des-

sa. Mellanchefer anses enligt Thompson et al. (2008) vara de enda medarbetarna i organisa-

tionen som har ett grepp om både den allmänna visionen och i det dagliga arbetet är deras 

förmåga att kämpa för sina idéer en viktig faktor för organisationen. I en utmanares roll ingår 

att värdera, tolka, framställa och uttrycka information, vilket i sin tur påverkar dennes över-

ordnade. 

 

Samarbetaren: Denna roll fokuserar på en mellanchefs samarbete med sina likar, där mellan-

cheferna kommunicerar sinsemellan och söker förståelse för och försöker påverka varandra. 

En mellanchefs förmåga att skapa relationer, identifiera problem och gemensamma intressen, 

ge stöd och resurser är viktiga för en organisations framgång (Oshry, 2003 se Thompson et 

al., 2008).  

 

Lyssnaren: Denna mellanchef lyssnar på sina underordnade för att söka information, ta lär-

dom av och uppnå en gemensam förståelse med dessa. Denna roll handlar mycket om att vara 

öppen och mottaglig för information och ge positiv och negativ återkoppling i arbetet . Detta 

ger mellanchefen en möjlighet att förstå det dagliga arbetet i organisationen och se möjlighe-

ter för föreslagna handlingar och förändringar.  

 

Dirigenten: Mellanchefen som dirigent arbetar för att påverka sina underordnades tro och age-

rande. Här anses en effektiv dirigent göra det möjligt för sina underordnade att arbeta mot fö-

retagets vision och mål med uppmärksamhet på varje individs möjligheter och personliga mål 

för att motivera och inspirera. 

 

I vår egenutvecklade modell identifierar vi åtta stycken roller som är utvecklade från olika 

kombinationer av de två ovanstående rollteorierna. Vi har sett en trend att författare gärna ut-

vecklar fyra till fem roller. Styrkan i vår modell baseras på att vi lägger större vikt på kravens 

ursprung och därmed kunnat utveckla fler roller. Genom att särskilja på kravens ursprung ger 

det fler perspektiv att se mellanchefens roll från, vilket gör att fler roller som man inte tidigare 

tänkt på kan identifieras. 

 

 Med inspiration av de två rollteorier vi tagit upp ovan har vi utvecklat en egen teori om hur 

mellanchefens roll påverkas av just undre och övre krav samt handlingsutrymme. Ahltorp 

(1998) menar att många av rollernas beteenden går in i varandra i hennes RONS-modell. Till 

skillnad från Ahltorps modell så överlappar inte våra roller varandra, de skiljs åt. Mellanche-

fen antar enligt vår modell endast en av våra roller och kan inte anta flera av dessa, däremot 

kan denne ha egenskaper från alla rollerna. 
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Vår tredimensionella kub är utformad så att rollerna angränsar till varandra. Mellanchefen kan 

placeras in i olika styrka av den roll denne antar beroende på vilka andra roller mellanchefen 

angränsar mest till. Detta gör att flera kombinationer av Thompsons et al. (2008) och Ahltorps 

(1998) roller passar in i de roller vi utvecklat då vi har valt att skilja på övre och undre krav. 

Nedan redovisar vi de roller vi utvecklat mer ingående. 

 

 
 

Bild 5. Roller EMA-modellen. 

 

Burfågel: Höga krav från båda håll och litet handlingsutrymme gör att mellanchefen blir in-

trängd från alla håll. Mellanchefen har här liten möjlighet att agera trots de höga kraven denne 

ställs inför och blir som en Burfågel som bara kan röra sig inom buren. Vi ser att denna roll 

skiljer sig från de rollteorier vi presenterat innan, speciellt då de inte kombinerar ursprungen 

av kraven. Höga krav uppifrån med ett litet handlingsutrymme gör att mellanchefen inte vet 

hur denne ska hantera kraven utan möjlighet till agerande, detta blir ännu svårare när de höga 

kraven underifrån läggs till. Det kan då vara svårt för mellanchefen att veta vilka krav denne 

ska fokusera på, vilket bidrar till den inträngda situationen. Det är det lilla handlingsutrymmet 

i dennes situation som gör att mellanchefen begränsas och blir inträngd i ett hörn.  

 

Proposition 1: Om en mellanchef utsätt för höga övre och undre krav samt har ett litet hand-

lingsutrymme antar denne rollen som Burfågel. 

 

Passiv: Litet handlingsutrymme och låga krav ovanifrån samtidigt som kraven underifrån är 

höga sätter mellanchefen i en passiv situation, där denne inte har möjlighet att agera ut kraven 

nerifrån på grund av det lilla handlingsutrymmet. Vi ser likheter med Thompson et al. (2008) 

definition på lyssnaren, där mellanchefen är öppen och mottaglig för information från de un-

derordnade. Kraven kommer mestadels underifrån vilket gör att de kan uppmärksammas på 

ett helt annat sätt än om mellanchefen hade haft krav både ovan- och underifrån, såsom i Bur-

fågelns situation. Det sker ingen förvirring kring vilka krav man ska fokusera på, däremot gör 

det lilla handlingsutrymmet att mellanchefen inte kan agera ut dessa krav på samma sätt som 

ett stort handlingsutrymme skulle tillåta. 
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Proposition 2: Om en mellanchef utsätt för låga övre krav och höga undre krav samt har ett 

litet handlingsutrymme antar denne rollen som Passiv. 

 

Medlare: Mellanchefen har höga krav både ovan- och underifrån samt ett stort handlingsut-

rymme att agera utifrån dessa krav, vilket gör denne till en medlare mellan sina över- och un-

derordnade. Medlaren är länken mellan de olika nivåerna där mellanchefen försöker hitta en 

lösning som passar båda kraven. Denna roll är en sammanslagning av rollerna följeslagaren 

och lyssnaren som Thompsons et al. (2008) presenterar. Följeslagaren har fokus på att förstå 

idéerna från sina överordnade och lyssnaren har fokus på sina underordnade för att ta lärdom 

av och vara mottaglig för information från dessa. Även Ahltorps (1998) roll samordnaren kan 

vi koppla till Medlaren, mycket tid läggs på att alla ska få komma till tals och lyssna på både 

underordnade och överordnade.  

 

Proposition 3: Om en mellanchef utsätt för höga övre och undre krav samt har ett stort hand-

lingsutrymme antar denne rollen som Medlare. 

 

Förkämpe: Låga krav ovanifrån och höga krav underifrån med stort handlingsutrymme ger 

mellanchefen frihet under ansvar. Detta gör mellanchefen till en förkämpe som försöker föra 

vidare de underordnades idéer för att på det sättet påverkar utgången. Rollen som Förkämpe 

påminner mycket om utmanaren i den rollteori Thompson et al. (2008) presenterar, där det i 

denna roll ingår att värdera, tolka, framställa och uttrycka information i syfte att påverka sina 

överordnade. Även lyssnaren som är öppen och visar intresse för de underordnades, liksom att 

ge både positiv och negativ återkoppling i arbetet passar in här. Ytterligare drag som passar in 

på rollen som Förkämpe är nytänkaren i Ahltorps (1998) RONS–modell. Vi ser Förkämpen 

som en ledare med förmågan att hitta nya vägar och tänka utanför ramarna samtidigt som 

denne fokuserar på sina underordnade.  

 

Proposition 4: Om en mellanchef utsätt för låga övre krav och högre undre krav samt har ett 

stort handlingsutrymme antar denne rollen som Förkämpe. 

 

Ögontjänare: Höga krav ovanifrån och låga krav underifrån samt ett litet handlingsutrymme 

som gör att mellanchefen endast gör det högre ledning kräver. Ögontjänaren förmedlar led-

ningens krav nedåt utan större hänsyn till sina underordnade. Mellanchefen i denna roll är 

väldigt resultat- och tävlingsinriktad. Denne vill ständigt förbättra sina prestationer utan större 

hänsyn till sina underordnare, då fokus ligger på att visa sin prestation inför sina överordnade 

och visa dem att denne arbetar för deras mål och visioner. Ögontjänaren har vissa drag av rol-

len resultatjägaren i Ahltorps (1998) modell och drag av rollen följeslagaren i Thompsons et 

al.(2008) rollteori.  

 

Proposition 5: Om en mellanchef utsätt för höga övre krav och låga undre krav samt har ett 

litet handlingsutrymme antar denne rollen som Ögontjänare. 

 

Lullare: Låga krav från båda håll och ett litet handlingsutrymme leder till att mellanchefen 

inte presterar mer än det som är nödvändigt, eftersom utrymmet inte tillåter mer än så. En 

Lullare i vår modell kopplar vi gärna ihop med samordnaren i Ahltorps (1998) modell. De 

låga kraven både ovan- och underifrån gör att mellanchefen inte har så höga krav på att pres-

tera utan istället kan lägga tid på att fokusera på relationerna till sina medarbetare. Denne 

tycker det är viktigt att alla kommer överens och samarbetar och värderar människorna före 
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arbetsuppgifterna. Lullaren som individ är inte uppgiftsfokuserad, utan gör enbart det som är 

nödvändigt och fokuserar hellre på relationer för att hålla alla nöjda. 

 

Proposition 6: Om en mellanchef utsätt för låga övre och undre krav samt har ett litet hand-

lingsutrymme antar denne rollen som Lullare. 

 

Innovatör: Övre krav har hög styrka och undre krav har låg styrka, tillsammans med ett stort 

handlingsutrymme gör detta att mellanchefen har möjlighet att finna egna lösningar så länge 

kraven uppifrån följs. Denna roll är en utveckling av dirigenten, från Thompson et al. (2008), 

som arbetar för att påverka sina underordnade att arbeta för företagets vision, vilket represen-

teras av innovatörens höga krav ovanifrån. Rollen som Innovatör har stora likheter med vår 

roll Entreprenör nedan, det enda som skiljer dessa två roller åt är att innovatören har höga 

krav ovanifrån att ta hänsyn till. Innovatören har möjlighet att agera efter egna initiativ så 

länge de överordnades krav följs, med stor plats för egna innovativa idéer.  

 

Proposition 7: Om en mellanchef utsätt för höga övre krav och låga undre krav samt har ett 

stort handlingsutrymme antar denne rollen som Innovatör. 

 

Entreprenör: Låga krav både ovan- och underifrån och stort handlingsutrymme ger mellan-

chefen möjlighet att implementera egna idéer och finna egna lösningar. Entreprenören är en 

blandning av dirigenten i Thompson et al. (2008) och rollerna nytänkaren och resultatjägaren i 

Ahltorps (1998) modell. Dirigenten arbetar för att påverka sina underordnade, resultatjägaren 

har en stor drivkraft och är en typisk fixare, nytänkaren vågar tänka utanför ramarna och 

framförallt finna nya lösningar och idéer. Vår definition av Entreprenör är en kombination av 

allt detta, en person som ständigt vill förbättra sina prestationer och vågar arbeta för sina idé-

er. Det stora handlingsutrymmet gör att detta blir möjligt. 

 

Proposition 8: Om en mellanchef utsätt för låga övre och undre krav samt har ett stort hand-

lingsutrymme antar denne rollen som Entreprenör. 

3.5 Kapitelsammanfattning 

Först valde vi att kortfattat presentera vår modell för att sedan systematiskt gå igenom de de-

lar som har lett oss till vår slutgiltiga EMA-modell. Först redovisar vi den teori vi utgått ifrån 

då vi identifierat de faktorer som påverkar mellanchefens handlingsutrymme och krav. Dessa 

väljer vi att benämna som påverkansfaktorer, där vi har tre huvudgrupper: Omvärld, Organi-

sation och Individ. Därefter kom vi automatiskt in på de tre dimensioner vi anser vara rele-

vanta när vi placerar in mellanchefen i olika roller. De dimensioner vi använder oss av i vår 

egenutvecklade modell är handlingsutrymme, övre krav och undre krav. Olika kombinationer 

av dessa är sedan vår utgångspunkt när vi identifierat de roller mellanchefer kan anta. Vi val-

de att redogöra för aktuell rollteori som inspirerat oss när vi utvecklat de åtta roller vi kommit 

fram till. Dessa roller ligger till grund för de propositioner vi avser att testa i analysen. 
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4 EMPIRISK METOD 

 I det här avsnittet går vi igenom vår insamling av data, urvalsprocessen och utformningen av 

vår enkätundersökning. Vi går närmare in på valet av undersökningsmetod och operationali-

seringen av vår teori. Slutligen går vi igenom vår bortfallsanalys. 

4.1 Undersökningsmetod 

Vi genomförde en surveyundersökning, med enkätundersökning som datainsamlingsmetod, 

på mellanchefer i olika organisationer i Sverige. Det finns ett stort urval av företag och olika 

branscher representerade, vilket gör det möjligt att dra generella slutsatser om vi utgår från 

mellanchefer i Sverige som population. Vår undersökning kan liknas med en så kallad opini-

onsundersökning, eftersom man där ställer frågor till ett visst antal individer som utgör ett ur-

val av populationen (Bell, 1995). Vi vill få fram information från ett representativt urval av 

hela populationen för att sedan dra generella slutsatser för hela populationen utifrån vårt resul-

tat. Insamlingen av empiri skedde via en elektronisk enkät som skickades ut till mellanchefer i 

de olika organisationerna, då mycket av dagens kommunikation sker via internet.  

 

Den data vi samlade in faller enligt Jacobsen (2002) in under kategorin primärdata. Detta ef-

tersom vi vände oss direkt till respondenterna för att samla in upplysningar, samt att vår data 

samlades in för första gången. Metoder som samlar in primärdata är enligt Jacobsen (2002) 

bland annat intervju, observation och frågeformulär, vilket stämmer för oss då vi använt oss 

av en enkätundersökning för att samla in data. 

 

Med kvantitativ ansats som grund bör man fokusera på att formulera frågeformulär med givna 

svarsalternativ för att samla in empiri (Jacobsen, 2002). Eftersom vi genomförde en survey-

undersökning blev vårt urval av populationen utsatt för någon form av observation, i vårt fall 

genom ett frågeformulär med strukturerade frågor som enligt Wärneryd et al. (1993) krävs för 

att kunna dra slutsatser om populationen baserat på resultatet av vår mätning. 

  

Det finns både risker och fördelar med att genomföra undersökningen via en enkät. Som Ja-

cobsen (2002) nämner riskerar vi genom vår utformning av enkäten påverka vilken informa-

tion respondenten ger oss och det finns inget utrymme för upplysningar som kan vara relevan-

ta men som inte finns med i formuläret. En annan nackdel med att göra en enkätundersökning 

är att ett standardiserat frågeformulär består av det som utformaren anser vara relevant och 

viktigt (Jacobsen, 2002). Som Andersen (1994) nämner har vi heller ingen möjlighet att kon-

trollera att det är den utvalda personen som svarar och det är vanligt att svarsprocenten blir 

lägre än om man använder sig av kvalitativa undersökningsmetoder. 

 

Vi valde att använda oss av en enkätundersökning trots riskerna med denna. Det gav oss en 

möjlighet att generalisera vår population och nå ut till fler än vad det funnits tid för vid en in-

tervjuundersökning. Vårt mål var att samla in en större mängd data att sammanställa och pre-

sentera, vilket gör att en enkät passar bättre då vi inte är ute efter den outtalade information 

som en intervju kan ge. Det är en specifik modell vi skall testa och som frågorna är utformade 

efter. 
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 Trots risken för låg svarsfrekvens ger det här alternativet oss större antal respondenter och 

svar än vad vi skulle ha fått vid intervjuer. Precis som Jacobsen (2002) nämner ger det oss en 

möjlighet att behålla ett objektivt förhållningssätt och kritisk distans. 

Fördelarna med enkätundersökning väger för vår del upp riskerna då vi får information som är 

lätt att behandla och analysera (Jacobsen, 2002). Vi kan jämföra svaren och kategorisera dessa 

på olika sätt (Bell, 1995). Respondenterna får en möjlighet att besvara frågorna i sin egen takt 

och behöver inte ta hänsyn till den effekt som en intervju ger (Andersen, 1994). 

 

Vi valde att genomföra ett pilottest av vår enkät innan vi skickade ut den till vårt urval. Detta 

dels för att testa om den elektroniska enkäten fungerade som planerat och även för att mini-

mera möjligheterna att frågorna missförstås (Bell, 1995; Holme & Solvang, 1997). Pilottestet 

skickades ut till en mellanchef inom varje sektor, då Bell (1995) menar att det är bra om enkä-

ten prövas på samma typ av respondenter som undersökningsgruppen består av. Deras upp-

fattningar om enkäten var positiva, frågorna var lättbegripliga och relevanta enligt alla tre 

mellanchefer. Detta gav stöd för relevansen i vår enkät då inga missuppfattningar uppstod för 

någon av mellancheferna.  

4.2 Urval 

Vårt urval bygger på att vi slumpmässigt kontaktat organisationer inom olika sektorer. Vi har 

valt att begränsa vårt urval efter kriterierna att organisationen ska ingå i privat, offentlig eller 

ideell sektor och finnas med i företagsregistret på webbsidan allabolag.se. De ska även ha en 

hemsida med tillgängliga e-mailadresser till sina mellanchefer. Webbsidan allabolag.se häm-

tar sin företagsinformation från Statistiska Centralbyrån och Bolagsverket. På webbsidan alla-

bolag.se  ingår det information från organisationer från alla tre sektorerna, vilket stödjer vårt 

val att använda oss av detta register. Vi hade kunnat använda oss direkt av Statistiska Central-

byråns egen information, men då det skulle innebära kostnader använde vi oss istället av 

webbsidan allabolag.se som har samma tillförlitliga information kostnadsfritt. 

  

Vi valde att göra en stratifiering av vårt urval. Ett stratifierat urval innebär att man först delar 

in populationen i olika grupper för att få ett så representativt urval som möjligt (Jacobsen, 

2002). Vår stratifierade indelning var privat, offentlig och ideell sektor. Populationen ska de-

las in i grupper som är så lika varandra som möjligt (Körner & Wahlgren, 2002). Anledningen 

till att vi delat in i dessa tre grupper är för att få med en stor variation på organisationer och 

kunna testa om sektor har en påverkan på EMA-modellens dimensioner.  

 

Efter indelningen i olika strata ska man göra ett obundet urval från varje delpopulation, för att 

på så sätt få en helhetsbild av populationen (Körner & Wahlgren, 2002). Vår strataindelning 

skedde utifrån de tre olika sektorerna, sedan valde vi slumpmässigt ut organisationer ur varje 

sektor. Mellancheferna på de utvalda organisationerna ombads sedan att svara på vår enkät.  

 

Vi är medvetna om att det har skett bortfall i varje steg i urvalsprocessen. Bortfall nummer ett 

skedde när vi valde ut den faktiska populationen från vår teoretiska (Jacobsen, 2002). I vårt 

fall bestod detta av de organisationer som inte ingår i det aktuella företagsregistret på webbsi-

dan allabolag.se. Bortfall nummer två skedde då vi hade krav på organisationerna skulle ha en 

giltig hemsida. Alla de som då inte hade en giltig hemsida föll bort från vårt slutgiltiga urval. 

Det tredje bortfallet sker när vi valde vår undersökningsmetod, det vill säga att genomföra en 

elektronisk enkät. Alla de hemsidor som inte har kontaktuppgifter i form av en e-mailadress 

till en mellanchef i organisationen ingår då inte heller i vårt slutgiltiga urval. 
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Det fjärde bortfallet består av alla de som fått en inbjudan att delta i vår undersökning men 

inte svarat överhuvudtaget eller avstått att fullfölja enkäten. 

 

Anledningen till att vi valt att ta kontakt med vår population via e-mailadresser är att de flesta 

av dagens organisationer idag har välutvecklad och informativa hemsidor. Vi ville komma i 

kontakt med många mellanchefer och insåg att det effektivaste sättet att nå ut till så många 

som möjligt var att kontakta dem via deras e-mailadresser. Vi testade att först kontakta ett få-

tal företag via telefon. Efter ett flertal vidarekopplingar som i slutändan ledde till en e-

mailadress som fanns tillgänglig på deras hemsida, insåg vi att det effektivaste sättet var att 

leta efter kontaktinformation direkt på organisationernas hemsidor. 

4.3 Utformning av enkät 

4.3.1 Utformning av frågor 

Vid utformningen av våra frågor utgick vi bland annat från vad Wärneryd et al. (1993) och 

Ejlertsson (1996) anser är viktigt att tänka på när man utformar enkätfrågor. Vi har använt oss 

av statiska frågor eller påståenden, då vi vill att respondenterna ska svara på hur det ser ut 

idag, inte hur det har sett ut, förändrats eller kan komma att se ut. Vidare menar Wärneryd et 

al.(1993) att det är viktigt att fråga om en sak i taget så att man inte förvirrar uppgiftslämna-

ren. Det underlättar även för vår analys av svaren när vi frågar om en sak i taget. 

 

En aspekt som är viktig att tänka på är att frågan mäter det den avser att mäta (Ejlertsson, 

1996). Detta har vi haft i åtanke när vi utformat våra frågor för att öka validiteten i undersök-

ningen. Både Andersen (1994) och Ejlertsson (1996) tar upp att det är viktigt att använda sig 

av frågor som är korta, tydligt formulerade och lättbegripliga, och som kan formuleras i en 

mening. Detta tog vi också hänsyn till när vi utformade våra frågor. Vi har dock valt att ha 

påståenden som respondenten får ta ställning till istället för frågor samt att utesluta ja och nej 

frågor på grund av att respondenterna har en tendens att hålla med om de påståenden som an-

ses mest sannolikt. Vissa av de inledande frågorna har öppna svarsalternativ. Detta för att vi 

inte har en överblick av alla tänkbara svarsalternativ (Jacobsen, 2002). 

 

Vi är medvetna om att när man använder sig av en kvantitativ undersökningsmetod använder 

man sig av en envägskommunikation och undersökningen sker helt på forskarens villkor (An-

dersen, 1994). Jacobsen (2002) diskuterar kring undersökningseffekten som innebär att under-

sökningens upplägg skapar utfallet. Alla respondenter påverkas av hur frågorna är formulera-

de, ordningsföljden och vilka svarsalternativ som finns. De svar respondenterna ger kan där-

med vara ett resultat av vår utformning av frågorna, snarare än vad undersökningen faktiskt 

avser att mäta.  

 

Då vi avser att testa vår egenutvecklade modell anser vi att undersökningen behöver ske på 

våra villkor, trots risk för undersökningseffekten. Jacobsen (2002) menar att oavsett hur 

mycket avstånd man försöker ha från de man undersöker kommer det alltid att uppstå en un-

dersökningseffekt.  Vi har därför fokuserat på att få fram respondentens egen uppfattning i 

den mån det går. 
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4.3.2 Utformning av svarsalternativ 

För att en undersökning ska få kallas kvantitativ krävs enligt Andersen (1994) att ett rangord-

ningsmått existerar och det är ännu bättre om man kan använda sig av intervallskalor eller 0-

punktsskalor. Våra svarsalternativ utgörs av en Likertskala (Bell, 1995; Ejlertsson, 1996), det 

vill säga en sjugradig skattningsskala från instämmer inte alls till instämmer helt. I bakgrund-

frågorna har vi dock valt att ta med ett fåtal frågor med öppna svar, såsom ålder och antal år 

man innehaft sin nuvarande anställning, då det varit svårt att skapa en meningsfull kategorise-

ring innan vi vet vilka variationer som finns inom dessa områden för en mellanchefsposition.  

 

Om man har för få svarsalternativ på skattningsskalan kan det kännas otillräckligt för upp-

giftslämnaren (Wärneryd et al., 1993).  Därför har vi valt att frångå en femgradig skala, då 

den är snäv och inte ger lika stor spridning mellan ställningstagandena som en sjugradig. En 

sjugradig skala ger större möjlighet för fler respondenter att känna sig bekväma med svarsal-

ternativen, såväl den försiktige som den extreme respondenten får möjlighet att ge ett be-

kvämt svar. 

 

Risken med att ha en neutral punkt, vet ej eller inget svar, i skattningsskalan är att responden-

ten väljer denna istället för att ta ställning (Wärneryd et al., 1993).  Vi väljer att inte använda 

oss av en neutral punkt eftersom vi vill att våra intervjupersoner tar ställning och tänker efter 

vid varje fråga. Effekten av att inte använda sig av en neutral punkt kan vara att respondenten 

svarar i mitten på svarsskalan om de inte vill ta ställning till frågan, vilket i sin tur kan påver-

ka resultatet av vår undersökning. Detta är dock en risk vi är beredda att ta då vi vill att re-

spondenten ska ta ställning till varje påstående.  

4.4 Operationalisering 

För att kunna mäta våra begrepp måste vi genomföra en operationalisering, det vill säga vi 

bryter ner våra frågeområden och gör dessa konkreta och mätbara (Saunders et al., 2003; Ej-

lertsson, 1996). I det här avsnittet ska vi därför beskriva vår operationalisering av vår enkät. 

 

Först följer en beskrivning och förklaring till vad vi avser att mäta och varför. Sedan följer de 

frågor vi valt att ställa inom respektive område. Anledningen till att vi valt att ha fyra frågor 

på varje dimension är för att kontrollera att frågan har blivit förstådd som vi avsett och svaret 

blir relevant och trovärdigt (Ejlertsson, 1996; Holme & Solvang, 1997) . Detta för att öka reli-

abiliteten i vår undersökning. Att vi inte gjort fler frågor beror på att det är en stor enkät med 

många områden att täcka, men som ska ta kort tid att besvara för att få så hög svarsfrekvens 

som möjligt. 

 

 På samma sätt har vi sedan fortsatt med påverkansfaktorerna, fast där har vi valt att ha varie-

rande antal frågor till olika faktorer. Detta eftersom de är av olika komplexitet, vissa påver-

kansfaktorer har krävt fler antal frågor än andra för att kunna mäta det vi avser att mäta. I vår 

analys kommer vi mäta sambanden mellan de olika påverkansfaktorerna, dimensionerna och 

rollerna, utifrån de frågor vi ställt.  
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4.4.1 Bakgrundsfrågor 

Vi börjar i vår enkät med några bakgrundsfrågor då sådana frågor är av den karaktären att de 

ger bakgrundsinformation om de svarande och är vanligt förekommande i enkäter (Ejlertsson, 

1996). De är faktorer som bidrar till att vi kan se likheter och skillnader mellan olika organisa-

tioner och gör att vi kan kategorisera våra svar när vi analyserar dem. Kön, ålder och befatt-

ning är exempel på sådana frågor, eftersom det ofta förekommer skillnader i svarsfördelning. 

Dessa frågor har vi även använt för att förbereda respondenten med bekanta frågor för att se-

dan fortsätta med mer utförliga och främmande frågor, samt för att kontrollera att responden-

ten innehar en mellanchefsposition.  

 

Kön. 

Svarsalternativ: Man, Kvinna 

I den teori vi presenterat tidigare anses en ledare vara effektiv i sin roll när denne presterar 

efter vad som förväntas av denne. Krav och handlingsutrymme förändras beroende på vilka 

förväntningar man har på mellanchefen, och dessa ser olika ut beroende på om mellanchefen 

är man eller kvinna.  

 

Min ålder. 

Öppet svarsalternativ 

Enligt teorin skiljer sig värderingar och ambitioner åt beroende på vilken generation man till-

hör. De som är födda till och med 1964 anses visa mer lojalitet mot organisationen och sina 

medarbetare, medan de som tillhör generationen efter anses vara mer självgående och mindre 

engagerade i organisationen som helhet. En äldre mellanchef anses vara mer erfaren och får 

därför mer förtroende, medan yngre tenderar att våga ta mer risker.  

 

Min befattning är    (till exempel Avdelningschef, IT-chef 

etc.) 

Öppet svarsalternativ 

Vi har denna som en kontrollfråga för att se att respondenten innehar en chefsposition. Har de 

inte detta ska de inte ingå i vår undersökning, och kommer då plockas bort. 

 

 Antal år jag haft min nuvarande befattning. 

Öppet svarsalternativ 

Denna fråga baseras på den teori vi presenterat om ålder. Beroende på hur lång tid man haft 

sin position så påverkas benägenheten att ta risker eller prova nya vägar. Har man innehaft en 

position en längre tid byggs erfarenheten och förtroendet upp. 

 

Hur stor är företagets omsättning? 

Svarsalternativ: ≤ 999, 1 000-499 999, 500 000-999 999, 1 000 000- 4 999 999, 5 000 000- 

9 999 999, 10 000 000- 19 999 999, 20 000 000 – 49 999 999, 50 000 000  ≤ 

Vi anser det är relevant att ha med en fråga om omsättning eftersom det ger oss en bild av fö-

retagets storlek då det är ett vanligt mått som används för att mäta detta. Detta är även ett tra-

ditionellt storleksmått. Kategoriseringen av svarsalternativen är inspirerat av Statistiska Cen-

tralbyråns indelning av storleksklass efter omsättning (www.scb.se, 2010-05-11). Svarsalter-

nativen kodas mellan 1 och 8, där 1 är ≤ 999 och 8 är 50 000 000  ≤. 

 

 

 

 

http://www.scb.se/
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Antal anställda på organisationen. 

Svarsalternativ: 1-49, 50-99, 100-499, 500-999, 1 000- 1999, 2000-2 999, 3000 ≤    

Även denna fråga ingår i påverkansfaktorn organisationens storlek. Även antal anställda kan 

användas för att mäta storleken på organisationen. Precis som ovan har svarsalternativen in-

spirerats av SCB:s statistik i företagsregistret, men anpassat det till vårt arbete (www.scb.se, 

2010-05-11). Svarsalternativen kodas mellan 1 och 7, där 1 är 1-49 och 7 är 3000 ≤.    

 

Hur många underordnade är du chef över? 

Öppet svarsalternativ 

Även denna fråga avser att kontrollera att det är en mellanchef vi kontaktat, såsom frågan om 

befattning. Har respondenten inga underordnade finns inga undre krav och respondenten in-

nehar enligt vår definition av mellanchef ingen mellanchefsposition och ingår inte heller i po-

pulationen.  

 

Vilken sektor är din organisation verksam inom? 

Svarsalternativ: Privat sektor, Offentlig sektor, Ideell sektor 

Eftersom vi gjort vårt urval beroende på vilken sektor organisationen är verksam inom är 

denna fråga till för att se om det deltar respondenter från varje sektor. Frågan avser även att 

observera om det finns något samband mellan vilken sektor mellanchefen arbetar i och hur 

kraven och handlingsutrymmet uppfattas då de bedrivs med olika syfte som vi visade på i vår 

teori. 

4.4.2 Oberoende variabler 

Frågor som vi tar upp här är baserade på de olika påverkansfaktorerna vi tagit fram i vår mo-

dell.  Vi har valt att i operationaliseringen gå igenom frågorna beroende på vad de avser att 

mäta för att det ska bli tydligt vad vi vill observera och varför det är relevant i arbetet. 

 

Organisationsstruktur 

Frågorna nedan är avsedda att ta fram om mellanchefen arbetar i en centraliserad eller decent-

raliserad organisation. I en decentraliserad struktur påstår vi i vår teori att mellanchefen får en 

utökad roll men inte alltid större handlingsutrymme. För att kunna dra den slutsatsen behöver 

vi därför få reda på hur organisationsstrukturen ser ut. 

 

Vår organisation är centraliserat styrd. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Denna fråga är baserad på vår teori om organisationsstruktur och avser att observera hur 

strukturen är utformad inom organisationen. 

 

Styrningen i vår organisation är decentraliserad. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Här vill vi få fram om organisationen mellanchefen arbetar i har en centraliserad eller decent-

raliserad struktur. 

 

Makten är centraliserad i vår organisation. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Detta är en kontrollfråga till frågan ovan. Om de angett att organisationen är styrd via en cent-

raliserad struktur borde även makten vara centraliserad. Användandet av ordet makt i denna 

fråga baseras på att det är ett ord som klart och tydligt visar vad vi avser att observera. 

http://www.scb.se/
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Avdelningarna i vår organisation är självgående. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Om en organisation är decentraliserat styrd är de olika avdelningarna inom organisationen 

mer självgående än vid en centraliserad struktur. 

 

Informationsnätverk 

Vi påstår i vårt arbete att ett centraliserat nätverk påverkar dimensionerna, liksom varifrån 

mellanchefen får den information denne ska hantera. Vi har därför valt att ha med två frågor 

inom varje område av detta.  

 

Det är förutbestämda vägar för hur informationen förmedlas inom organisationen. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

I teorin redogör vi för hur informationsnätverken är utformade och hur dessa påverkar dimen-

sionerna, där mer förutbestämda vägar för informationsflödet ger ett centraliserat informa-

tionsnätverk.  

 

De olika nivåerna i organisationen får ta del av samma information. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

I ett decentraliserat informationsnätverk får alla ta del av samma information enligt den teori 

vi presenterat. Ju mer respondenten instämmer på denna fråga, desto mer decentraliserat in-

formationsnätverk har denne. 

 

Den information jag hanterar kommer till största del från organisationens formella informa-

tionsnätverk. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Här avser vi att observera hur stor del av informationen som mellanchefen får från organisa-

tionens formella system. Detta avser att mäta graden av formellt respektive informellt infor-

mationsnätverk organisationen har 

.  

Stor del av den information jag hanterar kommer från andra källor än organisationens for-

mella informationsnätverk. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Det vi undersöker med denna fråga är hur stor del av informationen mellanchefen tar del av 

som kommer från det informella nätverket. Här använder vi ett negativt påstående eftersom 

det informella informationsnätverket har en bredare definition än det formella. Genom att an-

vända ordet formellt istället för informellt minskar vi risken för missuppfattningar hos re-

spondenterna. 

 

Organisationskultur 

I vår teori visar vi på att organisationskulturen har en stark påverkan på medarbetarna i orga-

nisationen. Ju starkare kultur inom organisationen desto mindre behov av övervakning finns, 

då de anställda naturligt arbetar för organisationens bästa.  

 

Företagskulturen påverkar mitt sätt att agera. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Med denna fråga avser vi att observera om företagskulturen har en stark inverkan på mellan-

chefens agerande. 
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Jag upplever att företagskulturen uppmuntrar mig att ta egna initiativ i mitt arbete. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Denna fråga avser att undersöka ifall de upplever att deras företagskultur uppmuntrar dem till 

att våga ta egna initiativ. Instämmer respondenterna på denna fråga visar organisationen för-

troende för att mellanchefen arbetar för organisationens bästa. 

 

Arbetsmarknad 

I vårt arbete så tar vi upp att läget på arbetsmarknaden påverkar hur företaget väljer att utfor-

ma sina krav respektive handlingsutrymme. Här avser vi att observera om läget på arbets-

marknaden påverkar mellanchefens arbetssituation. 

 

Jag stannar kvar inom organisationen i brist på andra attraktiva arbetsgivare. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Här vill vi se om man väljer att stanna kvar hos sin arbetsgivare i brist på andra alternativ. 

 

Jag kan ställa krav på mina överordnade gällande min arbetssituation. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Om mellanchefen kan ställa krav på sina överordnade tolkar vi som att denne har en betydan-

de roll i organisationen, vilket påverkar hur handlingsutrymme och krav utformas. 

 

Jag stannar kvar i min nuvarande position på grund av risk för arbetslöshet om jag skulle 

lämna den. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Det vi vill ha fram med denna fråga är om mellanchefen stannar kvar i organisationen av egen 

fri vilja eller rädsla för ekonomisk förlust om denne skulle lämna den. 

 

Finansiell situation 

I detta avsnitt avser vi att undersöka hur organisationens finansiella situation ser ut och om 

detta påverkar kraven och handlingsutrymmet. Varför vi inte frågar om finansiella mått, så-

som soliditet och räntabilitet, är för att vi inte är ute efter att observera företagets objektiva 

situation utan mellanchefens uppfattning om situationen 

 

Organisationens ekonomiska situation är idag bra. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Med denna fråga vill vi undersöka hur organisationens finansiella situation i dagsläget.  

 

Kraven ovanifrån förändras av organisationens ekonomiska situation. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Här avser vi att observera om mellanchefen upplever att kraven ovanifrån påverkas av organi-

sationens finansiella situation.  

 

Kraven underifrån förändras av organisationens ekonomiska situation.  

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Denna fråga avser att observera om mellanchefen upplever att kraven underifrån påverkas av 

organisationens finansiella situation. 
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Organisationens ekonomiska situation påverkar min handlingsfrihet, det vill säga  att agera 

självständigt. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Här avser vi att observera om mellanchefens upplevda handlingsutrymme påverkas av organi-

sationens finansiella situation. 

 

Motivation 

Här tar vi upp frågor som avser att mäta mellanchefens upplevda motivation. I vår teori visar 

vi att motivation och visat engagemang påverkar mellanchefens arbetssituation och prestation. 

Vi avser även att observera om mellanchefen inte bara är motiverad i sin arbetssituation utan 

även visar sin motivation och sitt engagemang mot dennes överordnade. 

 

Jag har ett motiverande arbete. 

Svarsalternativ: Instämmer fullständigt – Instämmer inte alls 

Här avser vi att observera om mellanchefen upplever att dennes arbetssituation är motiveran-

de.  

 

Jag är motiverad i min arbetssituation. 

Svarsalternativ: Instämmer fullständigt – Instämmer inte alls 

En kontrollfråga där vi vill observera om mellanchefen är motiverad i sitt arbete och i sin ar-

betssituation.  

 

Jag visar tydligt mot mina överordnade att jag är engagerad i organisationen. 

Svarsalternativ: Instämmer fullständigt – Instämmer inte alls 

Denna fråga avser att observera om mellanchefen visar sitt engagemang för sina överordnade. 

Visar inte mellanchefens sin motivation för sina överordnade är det svårt för dem att veta hur 

engagerad och motiverad mellanchefen är, vilket påverkar dennes arbetssituation. 

 

Involveringsgrad 

I teorin beskriver vi att första steget till engagerade mellanchefer är att de får känna sig delak-

tiga i den strategiska processen, vilket påverkar mellanchefens handlingsutrymme och krav. 

 Frågorna är utformade på så sätt att de ska observera om mellanchefen känner sig inkluderad 

i den strategiska processen eller inte. 

  

Jag är delaktig i organisationens strategiska arbete. 

Svarsalternativ: Instämmer fullständigt – Instämmer inte alls 

Den första frågan avser att observera om mellanchefen är inkluderad i den strategiska proces-

sen.  

  

Jag kan påverka strategiska beslut i organisationen. 

Svarsalternativ: Instämmer fullständigt – Instämmer inte alls 

Denna fråga avser att testa om mellanchefen får vara med och påverka beslut. 

  

Jag kan påverka beslut som rör organisationen innan de fattas av mina överordnade. 

Svarsalternativ: Instämmer fullständigt – Instämmer inte alls 

 Även denna fråga avser att observera ifall mellanchefen har möjlighet att påverka och ta be-

slut som rör organisationen, utan att först få ett godkännande av de överordnade. 
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4.4.3 Beroende Variabler 

Övre krav 

Med dessa frågor vill vi mäta styrkan på de överordnades krav som mellanchefen utsätts för, 

på så sätt kan vi placera in mellanchefen i rätt styrka på dimensionen övre krav i EMA-

modellen. Vi har i våra dimensioner delat upp dem på hög och låg styrka, svaren från dessa 

frågor gör att vi kan placera in mellanchefen i rätt styrka. 

 

Jag har höga krav från mina överordnade.  

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Denna fråga avser att observera om mellanchefen upplever höga eller låga krav från sina 

överordnade, för att hitta vilken styrka på dimensionen de upplever och vilken roll de passar 

in i.  

 

Mina överordnade begär mycket av mig. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Med denna fråga vill vi mäta om mellanchefen upplever höga eller låga krav från sina över-

ordnade, för att se att respondenten uppfattat frågan ovan rätt. 

 

Kraven från mina överordnade är svåra att leva upp till. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt 

Denna fråga är till för att mäta om kraven de ställs inför upplevs svåra att klara av, och på så 

vis mäta om kraven är höga eller låga.  

 

Kraven från mina överordnade är för låga. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt 

Även denna fråga avser att mäta den upplevda styrkan på mellanchefens övre krav. 

 

Undre krav 

Vi har i vår dimension undre krav delat in den i höga respektive låga. Med dessa frågor vill vi 

mäta styrkan på de underordnades krav gentemot mellanchefen. Utifrån svaren kan vi se om 

mellanchefen upplever höga eller låga krav från sina underordnade. Detta påverkar i kombina-

tion med de övriga dimensionerna vilken roll mellanchefen antar i EMA-modellen 

 

Kraven från mina underordnade är mycket höga.  

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt 

Denna fråga avser att observera om mellanchefen upplever höga eller låga krav från sina un-

derordnade. 

 

Mina underordnade begär mycket av mig. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt 

Här vill vi observera om mellancheferna upplever höga eller låga krav från sina underordna-

de. 

 

Kraven från mina underordnade är svåra att leva upp till. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Denna fråga är till för att se om kraven som ställs från underordnade upplevs som svåra att 

leva upp till. Svarar de att de instämmer på denna fråga upplevs kraven som höga. 
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Kraven från mina underordnade är för låga. 

Svarsalternativ: Instämmer fullständigt – Instämmer inte alls. 

Denna fråga är en motvänd till frågorna ovan, har de skrivit att de har höga krav som är svåra 

att leva upp till i de övriga frågorna bör respondenterna här svara att de inte upplever kraven 

från sina underordnade som för låga. 

 

Handlingsutrymme 

Här vill vi observera om mellanchefen har ett stort eller litet handlingsutrymme att agera i sin 

arbetssituation. Frågorna är utformade för att komplettera varandra och kontrollera att frågor-

na inte missförståtts. Precis som ovan liknar frågorna i avsnittet varandra för att kontrollera att 

respondenterna uppfattat syftet med frågorna rätt. 

 

Jag har stora möjligheter att agera självständigt. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Om de har stora möjligheter att agera självständigt kopplar vi samman det med stort hand-

lingsutrymme. Det lilla handlingsutrymmet skapar mindre möjlighet att agera självständigt 

enligt vår teori. 

 

Jag har stora befogenheter att lösa mina arbetsuppgifter. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Har man stor befogenhet att lösa sina arbetsuppgifter ser vi detta som ett stort handlingsut-

rymme. Har man liten befogenhet att lösa sina arbetsuppgifter får mellanchefen hantera situa-

tionen utifrån de givna reglerna. 

 

Jag har möjlighet att påverka situationer som uppstår i mitt dagliga arbete. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Vi har i vår teori definierat stort handlingsutrymme med möjlighet att förändra situationen och 

påverka spelreglerna, vilket vi vill observera med denna fråga. 

 

Organisationens förutbestämda regler styr mitt agerande i det dagliga arbetet. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Att ha kontroll inom en situation innebär att reglerna är givna och fokus är på att bemästra 

dessa enligt vår teori. Med litet handlingsutrymme menar vi bemästra de av organisationen 

förutbestämda reglerna för att hantera sitt dagliga arbete. 

4.4.4 Rollidentifiering 

Här ställer vi ett antal frågor för att observera om vi kan finna de roller vi tagit fram i EMA- 

modellen. Många av frågorna i detta avsnitt testar flera roller samtidigt beroende på hur re-

spondenten svarar. Att alla roller inte testas i alla rollerna beror på att vissa roller har skilda 

egenskaper. 

 

Mina möjligheter att handla begränsas av organisationen som helhet. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Denna fråga avser att observera rollerna Burfågel och Entreprenör. Rollen Burfågel begränsas 

i sin situation av organisationen, på grund av det lilla handlingsutrymmet och de höga kraven 

denne utsätt för. Entreprenören har som motsats ett stort handlingsutrymme och låga krav från 

båda håll, vilket gör att denne inte begränsas i sin arbetssituation.   
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Det är viktigt för mig att mina överordnade ser mina resultat. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Denna fråga är baserad på att tre av våra roller, Ögontjänare, Entreprenör och Innovatör, är 

resultatinriktade i sitt arbete. Den mäter även de roller som inte fokuserar på att de överordna-

de ska vara nöjda med deras resultat, dessa roller är Förkämpe, Passiv och Lullare.  

 

Jag har möjlighet att prestera mer inom min arbetssituation än jag gör i dagsläget. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Den här frågan är till för rollerna Lullare, Passiv och Burfågel. Lullaren kan prestera mer än 

vad denne gör idag men vill inte det. Om möjligheten att prestera mer finns men mellanchefen 

inte tar denna möjlighet antar denne rollen Lullare. Har mellanchefen inte möjligheten att 

prestera mer än denne gör i dagsläget antar denne någon av rollerna Passiv eller Burfågel, då 

dessa är begränsade i sin arbetssituation. 

 

Jag tar egna initiativ för att utföra mina arbetsuppgifter på bästa sätt. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Frågan avser att mäta om mellanchefen tar egna initiativ i sitt arbete. De roller som tar tydliga 

egna initiativ är Innovatör och Entreprenör. Motsatsen till dessa är rollerna Ögontjänare och 

Lullare som undviker att ta egna initiativ, vilket gör att även dessa roller går att observera här.  

 

Jag arbetar för att påverka mina underordnade med mina överordnades tankar och idéer. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Denna fråga avser att mäta de roller som arbetar för att påverka sina underordnade utifrån 

dennes övre krav. Instämmer respondenten antar denne rollen som Ögontjänare, Innovatör 

och Medlare. De roller som inte arbetar för att påverka sina underordnade är Förkämpe, Pas-

siv och Burfågel. 

 

Det är viktigt för mig att prestera bättre än mina kolleger på samma nivå. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Denna fråga baseras på rollerna Ögontjänare och Lullare. Dessa roller är resultatinriktade, 

dock av olika grad, vilket frågan avser att observera. 

 

Jag arbetar för att påverka mina överordnade med mina underordnades tankar och idéer. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

De roller som arbetar för att påverka sina överordnade är Förkämpe och Medlare. Förkämpen 

arbetar för att föra vidare sina underordnades tankar och idéer medan Medlaren arbetar för att 

finna en medelväg och på det viset påverkar denne sina överordnade. Om respondenten istäl-

let inte skulle instämma här antar denne någon av rollerna som Burfågel eller Ögontjänare. 

Dessa två roller arbetar inte för att påverka sina överordnade, utan följer istället sina överord-

nades krav i olika grad. 

 

Jag vill prestera mer inom min arbetssituation än jag gör idag. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Denna fråga avser att mäta rollerna Passiv och Burfågel som är begränsade i sin arbetssitua-

tion och inte har möjlighet att prestera mer än de gör. Frågan avser även att mäta rollen Lulla-

re, som tydligt inte vill prestera mer än nödvändigt och därför inte instämmer på denna fråga. 
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Jag arbetar för att finna en medelväg mellan mina underordnades och överordnades krav. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

De respondenter som instämmer på denna fråga antar någon av rollerna Medlare, Lullare och 

Burfågel. Medlaren och Burfågeln utsätts för höga krav från båda håll vilket gör att dessa fo-

kuserar på att finna en medelväg mellan kraven. Lullaren utsätts för låga krav från båda håll 

och fokuserar på att alla ska vara nöjda för att slippa prestera mer. Om respondenten inte in-

stämmer antar denna någon av rollerna Förkämpe och Ögontjänare. Dessa två roller fokuserar 

endast på kraven från ett håll. 

 

Jag för vidare mina underordnades krav till mina överordnade. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Rollen som Förkämpe arbetar tydligt utifrån sina underordnades krav och att påverka de över-

ordnade med dessa. Frågan är även utformad för att observera motsatsen till Förkämpe, vilket 

är rollen som Ögontjänare. Denna arbetar tydligt utifrån sina överordnades krav utan hänsyn 

till sina underordnade. 

 

Det är viktigt för mig att mina överordnade är nöjda med mitt ledarskap. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Med denna fråga vill vi observera rollerna Medlare, Ögontjänare, Lullare och Innovatör, som 

alla vill att deras överordnade ska vara nöjda med deras ledarskap av olika anledningar. Den 

observerar även rollen Förkämpe som istället fokuserar på sina underordnade. 

 

Jag är resultatinriktad i mitt arbete. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Frågan är utformad så att alla rollerna i EMA- modellen observeras. Innovatör, Entreprenör 

och Ögontjänare är alla resultatinriktade. Svarar respondenten att denne inte instämmer ob-

serverar vi de övriga rollerna Lullare, Förkämpe, Medlare, Passiv och Burfågel.  

 

Jag fokuserar på att mina medarbetare ska samarbeta. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Instämmer respondenten antar denne rollen som Medlare som fokuserar på att medarbetarna 

ska komma överens och trivas på arbetsplatsen. Frågan avser även att observera rollen Lulla-

re, som hellre fokuserar på relationerna mellan medarbetarna än praktiska arbetsuppgifter. 

Skulle respondenten inte instämma antar denne rollen som Ögontjänare, då denne följer de 

överordnades direktiv utan hänsyn till sina underordnade. 

 

Jag har i min position utrymme för att finna egna unika lösningar när problem uppstår. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Rollerna Innovatör och Entreprenör har utrymme att finna nya lösningar, vilket frågan ovan 

grundar sig på. Skulle respondenten inte instämma på denna fråga antar denne istället rollerna 

Burfågel och Passiv som har små möjligheter att agera självständigt. 

 

Jag arbetar för att påverka mina överordnades uppfattning om jag ser att något bör föränd-

ras. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Denna fråga ställer vi då rollen Förkämpe arbetar för att påverka sina överordnade med sina 

underordnades krav, liksom rollen Entreprenör som arbetar för sina idéer. Frågan observerar 

även rollerna Lullare och Ögontjänare. Lullaren arbetar inte för att förbättra då denne inte vill 

prestera mer än det som krävs. Ögontjänaren arbetar inte för att påverkar sina överordnade 

utan arbetar i enlighet med deras krav. 
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Jag fokuserar mer på praktiska arbetsuppgifter än på att mina medarbetare ska samarbeta. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Med denna fråga vill vi observera rollerna Medlare och Lullare som arbetar för att deras med-

arbetare ska samarbeta. Frågan avser även att observera rollerna Ögontjänare och Förkämpe 

då dessa två inte fokuserar på sina medarbetare, de följer antingen sina under- eller överord-

nades krav. 

 

Det är viktigt att mina underordnade är nöjda med mitt ledarskap. 

Svarsalternativ: Instämmer inte alls - Instämmer fullständigt. 

Att de underordnade är nöjda med sin ledare rör flera av våra roller. Skulle respondenten in-

stämma antar den rollen som antingen Förkämpe, Lullare, Passiv eller Medlare då dessa i oli-

ka grad fokuserar på sina underordnade. Om respondenten istället inte instämmer antar denne 

rollen som Ögontjänare som inte tar hänsyn till sina underordnade. 

4.5 Bortfallsanalys 

Vårt slutgiltiga urval som vi utgår ifrån blev 837 respondenter. Detta efter att vi exkluderat de 

som hade en ogiltig e-mailadress och de som inte innehaft en mellanchefsposition.  Av det 

slutgiltiga urvalet skickades enkäten till 527 män och 310 kvinnor, det vill säga 63 % av urva-

let var män och 37 % var kvinnor. Det visar att både män och kvinnor är representerade i vår 

undersökning, dock fick vi en snedfördelning då män utgör två tredjedelar av antal svarande 

och kvinnor endast en tredjedel. 

 

Av de som fullföljde vår enkät så svarade 32,3% av männen, och av kvinnorna svarade 31,3 

%. Detta visar på att trots snedfördelningen vid urvalet så fanns det ingen relevant skillnad i 

svarsbenägenheten mellan män och kvinnor. Även vid jämförelsen mellan genus och vilken 

sektor respondenten tillhörde såg vi inga större skillnader i svarsbenägenheten. 

 

I vår fråga angående vilken sektor organisationen tillhörde fick vi fördelningen att 45 % av de 

svarande tillhörde den privata sektorn, 38 % tillhörde den offentliga sektorn och 17 % tillhör-

de den ideella sektorn. I vårt urvalsutskick till den privata sektorn bestod  respondenterna  av 

405 mellanchefer, av dessa svarade 120, vilket utgör ca 30 % av de tillfrågade. I den offentli-

ga sektorn var det 306 tillfrågade, av dessa svarade 102 stycken vilket utgör ca 34 %. I den 

ideella sektorn skickades enkäten till 126 respondenter, inom denna sektor svarade 45 stycken 

vilket är ca 36 % av de tillfrågade inom ideell sektor. 

 

Detta visar på en någorlunda jämn svarsbenägenhet inom de olika sektorerna men att den ide-

ella sektorn var något mer svarsbenägen än de övriga två sektorerna. Snedfördelningen mellan 

antal respondenter i de olika sektorerna beror på vårt urval, som i sin tur beror på att det finns 

fler organisationer inom de privata och offentliga sektorerna än inom den ideella. Dessa två 

sektorer har även mer lättillgängliga kontaktuppgifter vilket bidragit till snedfördelningen. 

Ytterligare en anledning kan vara att inom den ideella sektorn klassar sig inte de som innehar 

en mellanposition som mellanchefer. Denna orsak styrks även av att de som svarade att de 

inte innehar en mellanchefsposition till största del kom från den ideella sektorn. 
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4.6 Kapitelsammanfattning 

Vi började med att gå igenom den undersökningsmetod vi valt att använda oss av. Efter detta 

diskuterade vi kring vårt urval av respondenter, och kom även in på utformningen på frågorna 

och svarsalternativen i vår enkät. Ett pilottest genomfördes av vår enkät, vilket vi också tog 

upp. Vi visade i vår operationalisering upp argumentation för vårt val av enkätfrågor. Den 

data vi samlat in klassas som primärdata då den samlas in för fösta gången. En viktig aspekt 

vi även diskuterar kring är reliabiliteten och validiteten på det empiriska materialet. Slutligen 

går vi igenom en bortfallsanalys där vi diskuterar kring bortfallet i vårt urval. 
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5 EMPIRISK ANALYS 

I det här avsnittet redovisar vi de tester vi gjort på vårt empiriska material. Vi börjar med en 

beskrivning av den data vi samlat in, för att sedan redogöra mer ingående för de tester vi 

gjort, såsom alfatest, multipel regression och logistisk regression. Vi avslutar kapitlet med att 

gå igenom våra propositioner och resultatet av dessa.  

5.1 Beskrivning av datamaterial 

5.1.1 Analys av svarsfrekvens 

Vi skickade ut vår enkät till totalt 1000 e-mailadresser. Av dessa fick vi tillbaka svar om att 

113 stycken inte innehavt en mellanchefsposition. Dessa ingick då inte i vårt urval. Vi fick 

även tillbaka att 50 av e-mailadresserna vi skickat till inte var giltiga, vilka då också utesluts 

från vårt urval. Av de 837 som ingår i urvalet var det 343 stycken som påbörjade vår enkät, 

och 267 stycken som fullföljde den. Detta gav oss en svarsfrekvens på 31,8%.  

 

Tabell 5.1 Svarsfrekvens 

 Ej  

mellanchef 

Ej giltig  

e-mailadress 

Antal  

påbörjade svar 

Antal  

fullföljda svar 

Första utskicket 48 48 193 149 

Andra utskicket 52 2 106 85 

Tredje utskicket 13 0 44 33 

Totalt 113 50 343 267 

 

Vi valde att göra en analys av de som påbörjat att svara på enkäten men valt att ej fullfölja 

den. Detta för att se ifall det finns något samband med vart respondenterna valt att sluta, för 

att se ifall det beror på slumpen eller formuleringen av våra frågor. Vi fann fyra stycken tydli-

ga brytpunkter. 17 % av de 76 stycken ofullständiga svaren har valt att inte svara på en enda 

fråga, utan har bara öppnat upp enkäten.  

 

Tabell 5.2 Påbörjade men ej slutförda svar 

 Antal Andel % 

Ej svarat 13 17,10 

Påståenden 42 55,26 

Fråga 19 11 14,47 

Fråga 29 5 6,58 

Fråga 49 5 6,58 

 

Den första markanta brytpunkten är då bakgrundsfrågorna tar slut och våra påståenden tar vid. 

Här är det hela 55 % som valt att inte fortsätta svara på frågorna. Detta tror vi beror dels på att 

påståendena börjar på en ny sida (sida 2), men även för att påståendena skiljer sig från bak-

grundsfrågorna i utformningen och kan för vissa uppfattas som mer tidskrävande att reflektera 

över. 
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Den andra brytningen kom vid nästa sidbrytning, mellan sida två och tre, där valde ytterligare 

14, 5 % att avsluta enkäten. Tredje och fjärde brytpunkterna kom även de vid sidbrytningar, 

vid fråga 29 respektive 49. Detta tror vi kan bero på sidbrytningarna istället för frågornas ut-

formning, vilket leder till att respondenterna väljer att avsluta och inte fullfölja enkäten. Vår 

enkät har antagligen uppfattats som lång och tidskrävande och därför har man valt att inte gå 

vidare till nästa sida. För att illustrera våra tankar angående frågornas utformning där respon-

denterna slutat svara redovisar vi nedan våra påståenden vid frågan efter de tydliga brytpunk-

terna. 

 

Fråga 20: Jag kan påverka beslut som rör organisationen innan de fattas av mina överordnade. 

Fråga 30: Jag arbetar för att påverka mina överordnade med mina underordnades tankar och 

idéer. 

Fråga 50: Jag kan ställa krav på mina överordnade gällande min arbetssituation. 

 

Vi inser att det även kan vara på grund av frågornas utformning som respondenterna valt att 

avsluta enkäten. Alla dessa tre påståendena efter brytpunkterna har varit mer komplicerade 

utformade och kan därför ha varit svårare att tolka. 

 

Vi fick även fram att de som svarade hade en ålder som varierade mellan 26 och 66 år. Me-

delvärdet låg på 48 år, och standardavvikelsen på 8,87. Detta visar att de flesta med en mel-

lanchefsposition är i medelåldern och har ett antal års arbetslivserfarenhet.  

5.1.2 Förändrade variabler 

Vi har även fått förändra vissa av våra variabler för att kunna använda dessa i kommande tes-

ter. Variablerna Genus och Sektor gjordes om till dummyvariabler för att kunna testas i re-

gressionsanalys. I våra tester använde vi oss av dummyvariabeln Kvinna som då har värdet 1 

och ger Man värdet 0. När vi utförde våra tester uteslöt vi Ideell sektor och använde oss av 

Privat sektor och Offentlig sektor. Sista förändringen vi gjorde var att transformera Antal un-

derordnade. Denna logaritmerades eftersom den inte var normalfördelad och vi inte ville att 

extremerna skulle ha för stor påverkan på utfallet. 

5.1.3 Alfavärden 

Vi har i våra enkätfrågor valt att ställa ett antal frågor som avser att mäta samma variabel. 

Detta för att minimera risken att respondenten inte ger det svar som var avsikten med frågan 

och att vi kan få fram det vi vill mäta. Vi har i vår operationalisering delat upp denna i olika 

kategorier och sedan redovisat de frågor som avser att mäta en speciell faktor. För att få fram 

om våra ställda frågor har någon reliabilitetsgrad och kan slås samman till en gemensam vari-

abel har vi utgått från kategoriseringen i vår operationalisering. De frågor vi utgått från redo-

visas i Bilaga 3. Förutom alfatest har vi även gjort korrelationstest på alla områden, vilken 

redovisas i Bilaga 4. Resultaten från dessa har gett stöd för vilka frågor vi ska slå ihop och 

vända. 

 

Vi har utgått från alfavärden för att se reliabilitetsgraden i våra frågor. Detta värde ska helst 

vara över 0,7 enligt Djurfeldt & Barmark (2009). Utifrån dessa värden har vi sedan valt att slå 

samman de frågor med ett alfavärde över 0,6 till en gemensam variabel som mäter den påver-
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kansfaktor vi vill undersöka. Detta eftersom vi inte utgått från befintliga frågor utan konstrue-

rat våra egna, och kan därför acceptera ett lägre alfavärde än det rekommenderade. Vissa frå-

gor har vi fått vända på för att kunna göra en gemensam testning av alla frågor då de ur-

sprungligen varit utformade att mäta motsatsen. Vi har systematiskt testat att utesluta en fråga 

i taget inom varje område för att se vilka kombinationer som ger bäst utfall. Nedan presente-

rar vi de utfall som gav underlag till våra sammanslagna variabler. 

 

Tabell 5.3 Alfavärden 

Påverkansfaktorer Alfavärde Dimensioner Alfavärde 

Organisationsstruktur 0,741 Handlingsutrymme 0,696 

Informationsnätverk - Övre krav 0,713 

Organisationskultur - Undre krav 0,689 

Arbetsmarknad 0,772   

Finansiell situation 0,628   

Motivation 0,653   

Involveringsgrad 0,795   

 

Anledningen att områdena informationsnätverk och organisationskultur inte har något alfa-

värde är för att dessa områden är avsedda att mäta olika fenomen inom sina respektive områ-

den. Detta gör att frågorna inte kan slås samman och därför inte få ett godkänt gemensamt al-

favärde. Dessa frågor kommer därför testas som separata variabler i övriga tester. 

5.1.4 Faktoranalys 

En faktor analys är användbar när man vill hitta mönster i samvariationen mellan flera antal 

variabler då den fångar upp mönster och kan ge oss en uppfattning om vilka variabler som 

mäter likartade respektive skilda faktorer (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vi genomförde en 

faktoranalys som komplement till alfatesterna för att se om vi där fick ett annat resultat på de 

variabler som tillsammans mäter likartade faktorer. Resultatet från faktoranalysen, som redo-

visas i Bilaga 5, visade att de indelningar vi gjort efter alfavärdena även är de indelningar som 

bildas i faktoranalysen. Detta visar att våra indelningar är relevanta, med stöd från både korre-

lationstest, alfatest och faktorsanalys.  

 

Vårt resultat visade heller inte att det är olika variationer av frågor inom olika påverkansom-

råde som ska bilda en gemensam egen faktor, utan indelningen hamnade efter vilken sorts på-

verkansfaktor variabeln tillhörde. 

5.2 Multipel regressionsanalys 

En multipel regressionsanalys testar en beroende variabel som en funktion av två eller flera 

oberoende variabler (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vi har valt att använda oss av en multipel 

regressionsanalys för att se om våra påverkansfaktorer påverkar de tre dimensionerna; hand-

lingsutrymme, övre krav och undre krav när dimensionerna är separerade från varandra. Detta 

för att fastställa sambanden mellan påverkansfaktorerna och varje enskild dimension.  

 



Mellanchefers roll i organisationer  5. Empirisk analys 

     

 

 
41 

 

Utifrån denna analys kan vi få fram vilka påverkansfaktorer som har starkast påverkan på våra 

dimensioner. Vi har valt att utgå ifrån ett konfidensintervall på 95 %, vilket innebär att en sig-

nifikans på under 5 % påvisar att det existerar ett signifikant samband (Körner & Wahlgren, 

2006; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  

5.2.1 Handlingsutrymme 

Tabell.5.5 Multipel Regression Handlingsutrymme 

Beroende Variabel = Handlingsutrymme                                 N=267 

 

Oberoende Variabler Std. Beta Std. Fel Signifikans Tolerans 

Organisationsstruktur Sammanslagen 0,011 0,037 0,852 0,605 

Informationsnätverk fråga 1 0,005 0,024 0,917 0,855 

Informationsnätverk fråga 2 0,029 0,026 0,567 0,817 

Informationsnätverk fråga 3 0,024 0,024 0,641 0,828 

Informationsnätverk fråga 4 -0,026 0,024 0,610 0,801 

Organisationskultur fråga 1 0,014 0,031 0,774 0,893 

Organisationskultur fråga 2 0,151 0,039 0,014 0,579 

Arbetsmarknad Sammanslagen 0,056 0,031 0,320 0,664 

Arbetsmarknad fråga 2 0,179 0,037 0,002 0,655 

Finansiell situation Sammanslagen -0,091 0,037 0,093 0,729 

Motivation Sammanslagen 0,354 0,062 0,000 0,595 

Involveringsgrad Sammanslagen 0,141 0,042 0,020 0,583 

Kvinna -0,047 0,084 0,371 0,785 

Ålder -0,08 0,005 0,738 0,725 

Antal underordnade Log 0,018 0,074 0,730 0,753 

Antal Anställda -0,027 0,021 0,586 0,860 

Privat sektor 0,098 0,120 0,201 0,360 

Offentlig sektor 0,049 0,119 0,512 0,386 

Antal år i befattning 0,022 0,008 0,674 0,777 

Omsättning 0,015 0,024 0,760 0,833 
 

R
2
/Justerat R

2
/F-värde/Durbin-Watson/Modellens Signifikans                        0,478/0,436/11,280/1,942/0,000 

 

Utifrån vår regressionsanalys på handlingsutrymme påvisas det att vår modell är signifikant 

men att det är ett fåtal påverkansfaktorer som har signifikant påverkan. Dessa variabler är de 

som behandlar motivation, involveringsgrad, att respondenten kan ställa krav på sina överord-

nade (Arbetsmarknad fråga 2) och en uppmuntrande organisationskultur (Organisationskultur 

fråga 2). Resterande påverkansfaktorer är inte signifikanta enligt vårt konfidensintervall på 95 

%, däremot visar de ett godkänt toleransvärde. Tolerans värdet visar variablernas inbördes 

beroendeförhållande, det kritiska värdet för tolerans är 0,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009). De 

två variabler som understiger det kritiska värdet för tolerans är privat och offentlig sektor. 

Detta eftersom dessa variabler är två dummyvariabler av tre stycken och har därför en intern 

mulitkollinearitet som gör att de påverkar varandra. Därför är det tillåtet att de har ett så pass 

lågt toleransvärde.  
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R
2 

är den andel av den totala variationen som vi kan förklara med hjälp av vårt linjära sam-

band (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Vi utgår istället från värdet justerat R
2
, då vi 

har ett stort antal respondenter, och detta värde justerar efter antalet respondenter och kom-

penserar för stora enskilda skillnader i svaren. Detta ger oss en förklaringsgrad för modellen 

på 43,6%. Durbin-Watson värdet är 1,942 vilket är bra då det ska vara så nära 2 som möjligt 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta gör att vi kan dra slutsatsen att det inte råder någon auto-

korrelation (Savin & White, 1977). 

5.2.2 Övre krav 

Tabell 5.6 Multipel Regression Övre krav 

Beroende Variabel = Övre krav                                                       N=267 

 

Oberoende Variabler Std. Beta Std. Fel Signifikans Tolerans 

Organisationsstruktur Sammanslagen -0,058 0,68 0,442 0,605 

Informationsnätverk fråga 1 0,043 0,044 0,503 0,855 

Informationsnätverk fråga 2 0,072 0,047 0,269 0,817 

Informationsnätverk fråga 3 -0,075 0,044 0,248 0,828 

Informationsnätverk fråga 4 -0,057 0,045 0,388 0,801 

Organisationskultur fråga 1 0,036 0,056 0,560 0,893 

Organisationskultur fråga 2 0,026 0,071 0,739 0,579 

Arbetsmarknad Sammanslagen 0,000 0,057 0,991 0,664 

Arbetsmarknad fråga 2 0,091 0,068 0,212 0,655 

Finansiell situation Sammanslagen 0,098 0,067 0,157 0,729 

Motivation Sammanslagen 0,256 0,113 0,001 0,595 

Involveringsgrad Sammanslagen -0,062 0,077 0,423 0,583 

Kvinna 0,119 0,152 0,075 0,785 

Ålder -0,042 0,009 0,543 0,725 

Antal underordnade Log 0,024 0,134 0,727 0,753 

Antal Anställda 0,127 0,038 0,045 0,860 

Privat sektor 0,130 0,218 0,185 0,360 

Offentlig sektor 0,047 0,217 0,621 0,386 

Antal år i befattning 0,064 0,015 0,338 0,777 

Omsättning 0,019 0,044 0,765 0,833 
 

R
2
/Justerat R

2
/F-värde/Durbin-Watson/Modellens Signifikans                          0,150/0,081/2,175/2,022/0,003 

 

Regressionsanalysen på dimensionen övre krav visar att tre påverkansfaktorer är signifikanta i 

relation till de övre kraven. Modellen är signifikant med ett värde på 0,003. De variabler som 

enligt modellen har en stark påverkan på övre krav är individens motivation och antal anställ-

da på organisationen. Det finns en svag indikation på att om man är en kvinnlig eller manlig 

mellanchef så kan det ha en påverkan på hur de övre kraven upplevs.  Resterande påverkans-

faktorer är inte signifikanta enligt vårt konfidensintervall på 95 %, däremot visar de ett god-

känt toleransvärde. De två variabler som understiger det kritiska värdet för tolerans är precis 

som i modellen för handlingsutrymme privat och offentlig sektor. Detta eftersom de är två 

dummyvariabler, vilket gör att de har en inbördes påverkan.  
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Förklaringsgraden för modellen är 8,1 %. Detta är ett lågt värde, då ett värde på R
2
 ska vara så 

nära 1 som möjligt för att modellen ska ge en fullständig förklaring. Durbin-Watson värdet är 

2,175, vilket är ett godkänt värde. Även här kan vi dra slutsatsen att det inte råder någon auto-

korrelation eller trend i vår data (Savin & White, 1977; Djurfeldt & Barmark, 2009). 

5.2.3 Undre krav 

Tabell 5.7 Multipel Regression Undre Krav 

Beroende Variabel = Undre krav                                                       N=267 

 

Oberoende Variabel Std. Beta Std. Fel Signifikans Tolerans 

Organisationsstruktur Sammanslagen 0,024 0,064 0,740 0,605 

Informationsnätverk fråga 1 0,142 0,042 0,019 0,855 

Informationsnätverk fråga 2 0,217 0,044 0,001 0,817 

Informationsnätverk fråga 3 0,029 0,042 0,632 0,828 

Informationsnätverk fråga 4 -0,189 0,042 0,003 0,801 

Organisationskultur fråga 1 0,155 0,053 0,009 0,893 

Organisationskultur fråga 2 -0,020 0,068 0,783 0,579 

Arbetsmarknad Sammanslagen -0,150 0,054 0,029 0,664 

Arbetsmarknad fråga 2 0,077 0,064 0,266 0,655 

Finansiell situation Sammanslagen 0,140 0,064 0,033 0,729 

Motivation Sammanslagen 0,048 0,107 0,503 0,595 

Involveringsgrad Sammanslagen -0,099 0,073 0,174 0,583 

Kvinna 0,002 0,145 0,980 0,785 

Ålder -0,026 0,008 0,695 0,725 

Antal underordnade Log 0,183 0,127 0,005 0,753 

Antal Anställda 0,087 0,036 0,150 0,860 

Privat sektor -0,090 0,207 0,335 0,360 

Offentlig sektor -0,074 0,206 0,411 0,386 

Antal år i befattning -0,078 0,014 0,216 0,777 

Omsättning -0,128 0,042 0,036 0,833 
 

R
2
/Justerat R

2
/F-värde/Durbin-Watson/Modellens Signifikans                          0,237/0,175/3,821/2,048/0,000 

 

Regressionsanalysen på dimensionen undre krav påvisar att även denna modell är signifikant.  

De variabler som är har en stark påverkan på denna dimension är organisationens informa-

tionsvägar, vilken informationskälla mellanchefen får sin information från, vilken företagskul-

tur som råder, alternativ till nuvarande anställning, företagets ekonomiska situation samt hur 

många underordnade mellanchefen har. De resterande påverkansfaktorerna är inte signifikanta 

enligt vårt konfidensintervall på 95 %.  Däremot visar de alla variablerna ett godkänt tole-

ransvärde, förutom privat och offentlig sektor, precis som i de två tabellerna ovan.  Förklar-

ingsgraden för modellen är 17,5 %. Vårt Durbin-Watson värdet är 2,048, vilket är ett godkänt 

värde då det ska vara så nära 2 som möjligt (Djurfeldt & Barmark, 2009). 
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5.2.4 Jämförelse av påverkansfaktorer 

Organisationsstruktur  

Denna påverkansfaktor visar ingen signifikant påverkan mot dimensionerna. Vår multipla re-

gressionsanalys visar dock att ju mer centraliserad organisationsstrukturen är, desto högre 

övre krav och minskade undre krav samt minskat handlingsutrymme. En decentraliserad 

struktur visar däremot på ökade undre krav och ökat handlingsutrymme samt att de övre kra-

ven minskar.  

 

Informationsnätverk 

Informationsnätverkets förutbestämda vägar (fråga 1) är signifikant i förhållande till de undre 

kraven men inte till de öviga dimensionerna. Den höga signifikansnivån på de undre kraven 

visar att just denna faktor har en stor påverkan på de undre kraven. Alla tre dimensionerna 

påverkas i en positiv riktning, ju mer förutbestämda vägar för informationsflödet i organisa-

tionen desto högre styrka på dimensionerna.  

 

Om informationen kommer från det formella informationsnätverket (fråga 2) har också en stor 

påverkan på de undre kraven men är inte signifikant till de andra dimensionerna. Denna faktor 

påverkar precis som den ovan alla tre dimensionerna på ett svagt positivt sätt. De övriga två 

frågorna inom området informationsnätverk tar även de upp samma fenomen som ovan. Dessa 

fyra faktorers resultat i regressionsanalysen visar på att informationsnätverket är starkt signi-

fikant till undre krav, men inte till de övriga två dimensionerna. Sambandet mellan informa-

tionshantering (fråga 3) och övre krav var negativt, övriga samband mellan informationsnät-

verk och dimensionerna är alla positiva, men visade dock inget signifikant samband.    

 

Organisationskultur 

Organisationskulturens påverkan på mellanchefens sätt att agera (fråga 1) är starkt signifikant 

till de undre kraven. Ju starkare företagskultur som påverkar mellanchefens agerande, desto 

högre blir kraven nerifrån i organisationen. Vi fann inget signifikant samband till de övre kra-

ven och handlingsutrymmet, dock indikerar våra testar att organisationskulturen påverkar des-

sa dimensioner svagt positivt. Ju mer kulturen påverkar mellanchefens sätt att agera desto 

högre övre krav får denna samt ett större handlingsutrymme.  

 

En uppmuntrande kultur (fråga 2) har ett starkt signifikant samband till handlingsutrymme. 

Detta påvisar att ju större uppmuntran företagskulturen ger mellanchefen, desto större utrym-

me får denna att handla. Ju mer kulturen uppmuntrar till egna initiativ, desto lägre blir de und-

re kraven. De övre kraven har däremot ett positivt samband till organisationskulturen, ju mer 

påverkande och uppmuntrande kultur desto mer ökar de övre kraven. 

 

Arbetsmarknad & Konkurrens 

Läget på arbetsmarknaden (fråga 1 och 3) visar ett signifikant samband till de undre kraven. 

Om det är brist på arbeten på arbetsmarknaden minskar de undre kraven på mellanchefen. De 

övre kraven visar inget samband, då denna faktor varken är signifikant eller påverkar positivt 

eller negativ på dimensionen övre krav. Även dimensionen handlingsutrymmet påverkas inte 

av detta, dock har den en svag positiv samband. Handlingsutrymmet påverkas däremot bero-

ende på ifall mellanchefen kan ställa krav gällande sin arbetssituation (fråga 2), vilket visar en 

stark signifikans till denna dimension. Ju mer krav mellanchefen kan ställa ju större hand-

lingsutrymme upplever denne.  
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Finansiell situation 

Organisationens finansiella situation är signifikant mot de undre kraven och det finns även en 

indikation på att den också kan påverka handlingsutrymmet. Mot handlingsutrymmet översti-

ger den dock vår signifikansnivå och vi kan därför inte påvisa att den är signifikant, utan bara 

ta med detta som en antydan mot att den kan vara signifikant. De två olika dimensionerna på-

verkas dock åt olika håll, sambandet mellan den finansiella situationen och handlingsutrymme 

var negativt medan sambandet mot de undre kraven var positivt. Den tredje dimensionen, övre 

krav, har inget signifikant samband, men rör sig positivt med denna dimension. 

 

Motivation 

Motivation som påverkansfaktor mot våra tre dimensioner är starkt signifikant med ett posi-

tivt samband till handlingsutrymme och övre krav. Mot de undre kraven var sambandet posi-

tivt, dock var det inte signifikant. En mellanchef som är motiverad i sin arbetssituation upple-

ver ett större handlingsutrymme och ökade krav ovanifrån. 

 

Involveringsgrad 

Om mellanchefen är involverad visar sig vara signifikant mot handlingsutrymme, men inte de 

två övriga dimensionerna. Om mellanchefen visar engagemang ökar dennes handlingsutrym-

me. Mot båda kraven blir påverkan däremot tvärtom, då det finns ett svagt negativt samband i 

våra tester enligt det standardiserade beta värdet. 

 

Genus 

Om mellanchefen är kvinna eller man hade en signifikant påverkan mot de övre kraven, men 

inte mot någon av de övriga dimensionerna. Kvinnliga mellanchefer visade ett positivt sam-

band mot de övre kraven, det vill säga att kvinnor upplever ökade krav ovanifrån samt även 

att de får ökade krav underifrån tillsammans med ett minskat handlingsutrymme. För en man-

lig mellanchef hade de övre kraven upplevts tvärtom, det vill säga lägre krav både ovan och 

underifrån samt större handlingsutrymme. 

 

Ålder 

Mellanchefens ålder har ingen påverkan på alla tre dimensionerna. Enligt det standardiserade 

beta värdet finns det en negativ koppling, det vill säga att en högre ålder ger lägre handlings-

utrymme, övre krav och undre krav. Dessa samband är dock mycket svaga vilket indikerar på 

att det inte finns ett relevant samband, vilket styrks av signifikansvärdet. 

 

Antal Underordnade 

Hur stort antal underordnade mellanchefen ansvarar för visade ett starkt positivt och signifi-

kant samband mot de undre kraven men inte mot de två övriga dimensionerna. Detta säger att 

ju fler underordnade mellanchefen ansvarar för desto högre blir kraven från de underordnade. 

 

Antal anställda 

Antal anställda på organisationen har ett signifikant och positivt samband till de övre kraven. 

Det visar även ett svagt positivt samband mot de undre kraven, dock inget signifikant sådant. 

Antal anställda visar ingen påverkan mot handlingsutrymmet. 

 

Sektor 

Sektor är inte signifikant i förhållande mot någon av våra tre dimensionerna. Sambandet som 

finns är positivt mot de övre kraven och handlingsutrymme, och negativt mot de undre kra-

ven.  
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Antal år i befattning 

Antal år mellanchefen innehaft sin mellanchefsposition har inte heller något signifikant sam-

band mot några av våra dimensioner. Dock påverkar denna faktor de övre kraven och hand-

lingsutrymme positivt och de undre kraven negativt.  

 

Omsättning 

Organisationens omsättning visar inte något signifikant samband mot våra dimensioner. Dock 

påverkar denna faktor de övre kraven och handlingsutrymme positivt och de undre kraven ne-

gativt.  

5.3 Analys av rollerna 

Rollfrågorna var utformade för att testa ett flertal olika roller beroende var på svarsskalan re-

spondenten svarade. Dessa svar har sedan klassats om för att kunna placera in respondenten i 

rätt roll. Utfallet blev att alla roller inte hittades. 

 

Tabell 5.8 Rollidentifiering 

 

Roll 

Utfall  

rollfrågor 

Utfall  

dimensioner 

Utfall dimensioner  

(förstorat handlingsutrymme) 

 Antal Andel  Antal  Andel Antal  Andel 

Burfågel 0 0,00 1 0,37 35 13,11 

Passiv 1 0,37 1 0,37 6 2,25 

Medlare 7 2,62 106 39,70 77 28,84 

Förkämpe 3 1,12 18 6,74 11 4,12 

Ögontjänare 0 0,00 2 0,75 26 9,74 

Lullare 0 0,00 0 0,00 7 2,62 

Innovatör 132 49,44 100 37,45 77 28,84 

Entreprenör 124 46,44 39 14,61 27 10,11 

 

Efter detta resultat har vi analyserat frågorna och kommit fram till att frågorna inte lyckats 

fånga alla våra roller. Funderingar om vad det kan bero på gjorde att vi utförde ytterligare tes-

ter för att se vad detta kunde bero på. Vi testade vilka roller vi kunde finna baserat på hur re-

spondenten svarat på de tre dimensionerna, det vill säga vilka roller respondenterna förvänta-

des anta. 

  

 
Bild 6. Rollidentifiering 
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Vi lade märke till att de roller vi lyckats fånga alla hade stort handlingsutrymme. Detta ledde 

till att vi förstorade svarsalternativen på våra frågor om handlingsutrymmet för att fånga upp 

fler nyanser av handlingsutrymmets storlek. Detta gjorde vi genom att förändra svarsalternati-

vens värde. Vi ökade skillnaden mellan svarsalternativen vilket påverkade betydelsen av hur 

mycket respondenten instämde för att på så vis fånga en större variation i svaren från respon-

denterna. Resultatet av detta blev en större spridning av rollerna utifrån dimensionerna.  

 

Efter att vi förstorat svarsalternativen i dimensionen handlingsutrymme testade vi även denna 

i den multipla regressionen för att se om det förändrade förhållandet mot påverkansfaktorerna.  

Resultatet av detta redovisas i Bilaga 6 och visade att det skedde en marginell förändring på 

signifikansnivån men inga nya faktorer blev signifikanta. Då skillnaden var så liten presente-

rar vi denna tabell i appendix men diskuterar den inte vidare. 

5.3.1 Logistisk regressionsanalys 

Vi har genomfört en logistisk regressionsanalys för att se om våra roller existerar enligt vår 

egenkonstruerade modell. Detta genom att testa utfallet från våra rollfrågor mot de tre dimen-

sionerna. I den logistiska regressionsanalysen studerar man oddset för en specifik händelse 

genom den naturliga logaritmen (Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta test ska visa sannolikhe-

ten för att våra rollfrågor lyckas fånga samma roller som våra dimensioner.  

 

Då vi utifrån våra rollfrågor inte fann alla rollerna kunde vi inte göra en fullständig logistisk 

regression. De tre roller som fick värden vi kunnat använda var Medlare, Innovatör och Ent-

reprenör. Dessa tre roller testade vi mot våra dimensioner som de var utformade innan vi för-

storade handlingsutrymmet. Medlaren hade en signifikans på 0,091 med en förklaringsgrad på 

11,1 %. Innovatören hade en signifikans på 0,001 och en förklaringsgrad på 8,2 %. Entrepre-

nören hade en signifikans på 0,000 och en förklaringsgrad på 8,7 %. Detta test visar att vår 

modell med åtta roller är signifikant i förhållande till dimensionerna, men att alla roller inte 

lyckats identifieras. 

 

Vi testade även att genomföra logistiska regressionsanalyser utifrån de roller vi fick fram ba-

serat på vad respondenterna svarade på frågorna om övre krav, undre krav samt handlingsut-

rymme, det vill säga de roller de borde antagit enligt vår modell. Genom att utgå från detta 

resultat fick vi fram alla roller, som vi sedan gjorde en logistisk regression på mot våra di-

mensioner. Resultatet från detta jämförde vi sedan med resultatet i logistiska regressionen från 

rollfrågorna. Vi kan tydligt se att från rollfrågorna fångas inte rollerna upp som förväntat.  

 

Vi har även genomfört Chi-två test för att testa varje roll, genom att ställa de roller vi fått fram 

från dimensionerna mot de vi identifierat via rollfrågorna. De flesta av dessa tester kunde vi 

dock inte använda oss av då vi hade för få observationer av vissa roller. De observationer vi 

fick högst observationer på var rollerna Innovatör och Entreprenör. När vi jämförde rollen 

Entreprenör utifrån våra förväntade roller efter dimensionerna och det faktiska utfallet utifrån 

rollfrågorna fick vi 56 % överrensstämmelse, vilket är en indikation på att båda våra sätt att 

fånga upp rollerna stämmer överens. Rollen som Innovatör jämförde vi på samma sätt vilket 

gav oss en överrensstämmelse på 39 %. Våra två olika sätt att observera och fånga upp rollen 

som Innovatör stämmer överens till 39 %. 
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5.4 Analys av propositioner 

Nedan redogör vi för våra propositioner. För att de ska accepters krävs det att de roller vi ut-

vecklat ska existera enligt den data vi fått från våra rollfrågor. Rollerna mellanchefen antar 

ska även påverkas av dimensionerna i enlighet med EMA-modellen. Med detta menar vi att 

rollen inte bara ska påverkas av dimensionerna, utan även av rätt styrka på respektive dimen-

sion.  

Proposition 1: Om en mellanchef utsätt för höga övre och undre krav samt har ett litet hand-

lingsutrymme antar denne rollen som Burfågel. 

I analysen av vår data från rollfrågorna fann vi inga indikationer på att denna roll existerar. 

Därför har vi inte haft någon möjlighet att mäta om denna kombination av dimensionerna gör 

att mellanchefen antar rollen som Burfågel. Däremot fann vi indikationer på att denna roll 

existerar baserat på utfallet från dimensionerna med förstorat handlingsutrymmet. Eftersom vi 

inte funnit stöd för rollens existens utifrån de krav vi satt upp förklaras den inte av EMA-

dimensionerna, därför förkastas propositionen. 

  

Proposition 2: Om en mellanchef utsätt för låga övre krav och höga undre krav samt har ett 

litet handlingsutrymme antar denne rollen som Passiv. 

Analysen av rollerna utifrån rollfrågorna gav indikationer på att denna roll existerar. Vi fann i 

vårt material att en av 267 respondenter antog denna roll. Detta var dock för få observationer 

för att kunna genomföra en logistisk regression. Vi har därför ingen möjlighet att mäta om 

denna kombination av dimensionerna förklarar att mellanchefen antar rollen som Passiv. Vi 

fann även i utfallet från dimensionerna indikationer på att denna roll existerar, det var dock 

endast sex respondenter som då antog denna roll. Baserat på resultatet från båda utfallen, som 

endast gav indikationer om rollens existens, förkastar vi propositionen. 

 

Proposition 3: Om en mellanchef utsätt för höga övre och undre krav samt har ett stort hand-

lingsutrymme antar denne rollen som Medlare. 

Den logistiska regressionen visar att denna roll har en indikation på att den signifikant påver-

kas av dimensionerna i EMA-modellen, dock inte så som modellen avser. Våra tester visade 

att ett litet handlingsutrymme i kombination med låga övre krav och höga undre krav påverkar 

mellanchefen på så sätt att denne antar rollen som Medlare. Vi fann även i utfallet från dimen-

sionerna indikationer på att denna roll existerar. Trots detta förklarar inte EMA-

dimensionerna rollen som Medlare utifrån de krav vi ställt, därför förkastas propositionen.  

 

Proposition 4: Om en mellanchef utsätt för låga övre krav och högre undre krav samt har ett 

stort handlingsutrymme antar denne rollen som Förkämpe. 

I vårt material fann vi indikationer på att denna roll existerar utifrån rollfrågorna, dock fick vi 

endast tre giltiga observationer. Detta är för få observationer för att kunna testa om denna 

kombination av dimensionerna gör att mellanchefen antar rollen som Förkämpe. Vi fann även 

indikationer på rollens existens baserat på utfallet från dimensionerna efter förstorat hand-

lingsutrymme. Dessa indikationer är dock inte tillräckliga för att våra dimensioner ska förkla-

ra rollen Förkämpe, därför förkastas propositionen. 

 

Proposition 5: Om en mellanchef utsätt för höga övre krav och låga undre krav samt har ett 

litet handlingsutrymme antar denne rollen som Ögontjänare. 

Denna roll kunde vi inte observera då våra rollfrågor inte har lyckats påvisa rollens existens. 

Därför har vi ingen möjlighet att mäta om denna kombination av dimensionerna gör att mel-
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lanchefen antar rollen som Ögontjänare. Däremot fann vi indikationer på rollens existens ut-

ifrån utfallet från dimensionerna efter förstorat handlingsutrymme. Detta uppfyller dock inte 

de uppsatta kraven och propositionen förkastas. 

 

Proposition 6: Om en mellanchef utsätt för låga övre och undre krav samt har ett litet hand-

lingsutrymme antar denne rollen som Lullare. 

Även denna rolls existens har inte kunnat påvisas utifrån rollfrågorna då ingen respondent an-

tog rollen som Lullare. Vi har därför inte kunnat mäta om EMA-dimensionerna förklarar den-

na roll. Baserat på utfallet från dimensionerna efter förstorat handlingsutrymme har vi ändå 

funnit indikationer på att rollen existerar. I enlighet med de krav vi satt upp förklarar inte 

EMA-dimensionerna rollen Lullare, därför förkastar vi propositionen. 

 

Proposition 7: Om en mellanchef utsätt för höga övre krav och låga undre krav samt har ett 

stort handlingsutrymme antar denne rollen som Innovatör. 

Vi har utifrån rollfrågorna funnit att denna roll existerar, liksom utfallet från dimensionerna 

efter förstorat handlingsutrymme funnit indikationer på. Den logistiska regressionen visar att 

denna roll signifikant påverkas av dimensionerna i EMA-modellen, dock inte så som model-

len avser. Två av dimensionerna påverkar åt motsatt håll än vad modellen förutsäger. Enligt 

testerna antar mellanchefen rollen som Innovatör om denne har ett litet handlingsutrymme, 

höga övre krav samt höga undre krav. Enligt vår teori antar istället mellanchefen rollen som 

Innovatör om denne utsätts för höga övre krav och låga undre krav samt har ett stort hand-

lingsutrymme. Utifrån detta uppfylls inte de uppsatta kraven. Rollen Innovatör kan inte för-

klaras av EMA-dimensionerna som avsett, därför förkastas propositionen. 

 

Proposition 8: Om en mellanchef utsätt för låga övre och undre krav samt har ett stort hand-

lingsutrymme antar denne rollen som Entreprenör. 

Utifrån rollfrågorna fann vi att denna roll existerar. Även utfallet från dimensionerna efter 

förstorat handlingsutrymme har visat indikationer på dess existens. Den logistiska regressio-

nen visar att denna roll signifikant påverkas av dimensionerna i enlighet med EMA-modellen. 

De uppsatta kraven uppfylls därmed. Rollen Entreprenör förklaras av EMA-dimensionerna 

och propositionen accepteras. 

5.5 Felkällor 

Vi har ställt våra rollfrågor utifrån rollens egenskaper istället för att systematisk hålla oss till 

dimensionerna som är avsedda att mätas i slutändan. Detta har gjort att vi inte lyckats fånga 

dimensionerna i förhållande till rollerna, vilket blivit en stor felkälla. 

 

Vi har även upptäckt att respondenterna tendrar att svara åt ett visst håll i våra svarsalternativ. 

Överlag tenderar respondenterna att svara att de instämmer på våra rollfrågor, vilket gör att de 

roller som mäts när respondenterna svarar att de inte instämmer inte lyckats identifieras. I ef-

terhand har vi märkt att det är samma roller som tenderar att mätas om respondenterna in-

stämmer, vilket har lett till att de rollerna som då observeras har varit lättare att identifiera. 

 

Ytterligare en felkälla är att vi inte lyckats att fånga variationen på frågorna om handlingsut-

rymme, då nästan alla respondenterna angett att de upplever ett stort handlingsutrymme. Alla 

våra fyra frågor som var avsedda att mäta detta har varit ställda på det sätta att respondenterna 

tenderat att svara att de har ett stort handlingsutrymme. Vi skulle ställt frågorna på annorlunda 

sätt för att på så sätt kanske lyckas att få ett mer varierat svar på handlingsutrymmet. 
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5.6 Kapitelsammanfattning 

I det här kapitlet har vi analyserat vårt resultat från den empiriska undersökningen. Vi inledde 

kapitlet med en beskrivning av vårt datamaterial, där vi bland annat gick igenom svarsfre-

kvensen, alfavärden och visade en korrelationsmatris. Därefter redovisade vi våra fortsatta 

analyser och avslutade med en analys av våra propositioner, samt att ta upp våra felkällor. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 Avslutningsvis presenterar vi våra slutsatser och reflektioner för att besvara vår problem-

formulering. Detta baseras på den teori och data vi samlat in och analyserat. Då vi delat in 

vår modell i tre olika steg, faktorer, dimensioner och roller, väljer vi att redovisa de olika de-

larna var för sig. Vi avslutar med att presentera förslag till fortsatt forskning.  

Syftet med vår uppsats var att utveckla en modell som beskriver vilka roller mellanchefer kan 

anta och att undersöka vilka faktorer som påverkar vilken roll mellanchefen slutligen antar för 

att sedan empiriskt testa denna.  

 

 
Bild 6. EMA-modellen 

 

Den modell vi utvecklat och testat visar på att det finns ett flertal faktorer som påverkar tre 

dimensioner som i sin tur påverkar vilken av åtta roller mellanchefen slutligen antar.  

Modellen utformades med fokus på att särskilja kravens ursprung och handlingsutrymme, vil-

ket gjort att vi utifrån tidigare teori kunnat identifiera fler roller än tidigare forskning. Nedan  

diskuterar vi kring vårt resultat, därefter följer de slutsatser som vi kommit fram till. 

6.1 Diskussion 

De faktorer vi funnit som enligt tidigare teori påverkar EMA-modellens tre dimensioner har vi 

delat in inom tre huvudområden; Organisation, Omvärld och Individ. 

 

Organisation 

I teorin har vi visat på att mellanchefens arbetssituation påverkas av organisationsstrukturens 

utformning (Newell & Dopson, 1996).  Utifrån analysen drar vi slutsatsen att organisations-

strukturen inte påverkar dimensionerna i vår modell. Dock utesluter vi inte att det kan finnas 

en påverkan då tidigare undersökningar visat på att denna påverkan ska existera (Newell & 

Dopson, 1996; Floyd & Wooldridge, 1994). Då vårt resultat inte stödjer teorin har vi under-

sökt våra frågor inom detta område ytterligare och funnit att frågorna är tydligt utformade, 

men att de kanske inte mäter den aspekt av organisationsstrukturen vi menat att göra.  

 

Informationsnätverkets utformning har en påverkan på mellanchefens arbetssituation (Mar-

schan et al., 1996; Rank, 2008). Utifrån vår empiriska data drar vi slutsatsen att de undre kra-

vens utformning påverkas av om informationen kommer från de formella eller informella nät-

verken. Kommer informationen främst från det informella informationssystemet så ökar de 

underordnades krav på mellanchefen, liksom att ju mer förutbestämda vägarna är för informa-

tionsflödet desto högre blir styrkan på kraven från de underordnade. Detta kan bero på att de 

underordnade vid användandet av ett formellt informationssystem förlitar sig på att mellan-

cheferna förser dem med all relevant information. 
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Att ett samband mellan de övre kraven och informationsnätverk inte upptäcktes visar på att 

det kan finnas ett behov av att särskilja på ursprungen för de krav mellanchefen utsätts för. 

Vår empiriska data gav heller inte indikationer på att handlingsutrymme skulle påverkas av 

informationsnätverken, vilket säger emot vår teori. Resultatet kan dock till viss del bero på att 

vi inte lyckades finna en variation på handlingsutrymmets utformning.  

 

Teorin beskriver att handlingsutrymmet ökar om organisationen har en uppmuntrande kultur 

(Kanter, 2004). Organisationskulturen påverkar även de krav mellanchefen utsätts för (Ouchi, 

1980) på så sätt att kraven minskar ju starkare kulturen är. Det sambandet vi fann visade på att 

ju mer mellanchefen påverkas av kulturen desto högre blir kraven från dennes underordnade, 

vilket säger emot vår teori. En orsak till detta resultat kan vara att det ökade förtroendet ger 

mellanchefen mer ansvar vilket kan leda till ökade krav.  

 

Hollister (2004) menar att det finns ett samband mellan organisationens storlek och dess upp-

byggnad. Våra tester påvisade inget samband mellan omsättning och EMA-dimensionerna. 

Däremot visades det att antal anställda som storleksmått har en påverkan på de övre kraven. 

Detta kan bero på att vi observerade en större variation i svaren om antal anställda än i svaren 

om organisationens omsättning. Denna skillnad i variation kan vara ett resultat av att vi hade 

givna svarsalternativ för båda frågorna, vilket kan ha gjort att vi gått miste om den naturliga 

variansen öppna svarsalternativ kunnat visa på. 

 

Organisationer från de olika sektorerna, det vill säga privat, offentlig och ideell sektor, drivs i 

olika syften (Höckertin, 2007; Salomon & Anheier, 1997). Vi har inte funnit empiriskt stöd 

för att EMA-dimensionerna påverkas av vilken sektor organisationen är verksam inom. En 

orsak till att vi inte funnit ett samband kan vara att andelen respondenter från den ideella sek-

torn var en liten del av totala antalet respondenter. Dock så var svarsfrekvensen liknande mel-

lan de olika sektorerna, vilket gör att det är vårt urval som bidragit  till skillnaden mellan antal 

respondenter från de olika sektorerna.  

 

Omvärld 

Beroende på läget på arbetsmarknaden påverkar detta mellanchefens situation (Newell & 

Dopson, 1996). Vi har funnit ett samband att brist på andra arbetsalternativ påverkar utform-

ningen av de undre kraven. Våra tester påvisade att kraven underifrån minskar vilket säger 

emot den teori vi presenterat. En orsak till detta kan vara att brist på arbetsalternativ brukar 

råda överlag på arbetsmarknaden och inte endast gälla en viss position. Detta kan leda till att 

de underordnade inte vågar ställa krav på mellanchefen av rädsla för avsked. Inte heller sam-

bandet mellan handlingsutrymme och brist på arbetsalternativ som teorin påvisar har kunnat 

styrkas i vår undersökning. Däremot har vi funnit ett samband att om mellanchefen kan ställa 

krav på sina överordnade så ökar handlingsutrymmet, vilket styrker vår teori. 

 

Jostarndt och Sautner (2008) menar att beroende på organisationens finansiella situation på-

verkar detta ledningens styrning. En pressad ekonomi sätter även press på mellanchefen, vil-

ket ökar kraven på denne samt ger ett mindre handlingsutrymme.  Vår undersökning visar på 

att det finns ett signifikant samband för att organisationens finansiella situation påverkar de 

undre kraven men i motsatt riktning än vad teorin beskriver och har motbevisat teorin. Vi fann 

även svag indikation på att handlingsutrymmet påverkades i motsatt riktning. Detta kan bero 

på att när det finansiellt går bra för organisationen sätts det höga krav på mellancheferna för 

att det ska fortsätta i den riktningen. När organisationen har det dåligt ställt får istället mellan-

chefen möjlighet att bidra med egna lösningar för att förbättra situationen.   
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Individ 

Om en mellanchef visar engagemang och motivation ger det denne större handlingsutrymme 

och ökade krav (Newell & Dopson, 1996). Individens motivation har utifrån vår empiriska 

data en tydlig påverkan på dimensionerna handlingsutrymme och övre krav, men inte mot 

undre krav. Denna skillnad ser vi som en indikation på att det finns ett behov av att särskilja 

på kravens ursprung, vilket styrker uppbyggnaden av vår tredimensionella modell. Att moti-

vationen inte påverkar de undre kraven kan bero på att vi ställt en fråga om motivation visas 

mot de överordnade, men inte ställt någon fråga om motivation visas mot de underordnade. 

 

Till vilken grad mellanchefen är involverad i strategi- och beslutsprocessen påverkar dennes 

engagemang och ansvar (Westerly, 1990; Carney, 2004). Vår undersökning har påvisat att 

mellanchefens handlingsutrymme har ökat när involveringsgraden ökar. Vi fann inte stöd för 

att de övre och undre kraven påverkas. En orsak till att vi inte funnit att de undre kraven på-

verkas kan vara att mellanchefens underordnade inte påverkas av mellanchefens involve-

ringsgrad, vilket gör att kraven inte förändras. Då tidigare teori påvisat att det finns ett sam-

band mellan mellanchefens involveringsgrad och dennes ansvar utesluter vi inte möjligheten 

att det även påverkar de övre kraven. 

 

Kvinnliga chefer anses vara mer effektiva när de fokuserar mer på sociala beteenden och män 

anses vara mer effektiva när de är uppgiftsfokuserade(Prime et al., 2009). Tidigare teori har 

tydligt visat på att det finns en skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap (Murphy et al., 

2008; Walker et al., 1996). Det vi fann var att genus påverkar individens uppfattning av de 

överordnades krav på mellanchefen, men inte de övriga dimensionerna. Kvinnor upplever 

högre krav från sina överordnade än vad männen gör. Att vi inte fann en påverkan mot de öv-

riga dimensionerna kan bero på att det inte är så stor skillnad beroende på genus som tidigare 

forskning påvisat. Det kan även bero på att könsskillnaderna börjar jämnas ut då dagens sam-

hälle blir alltmer jämställt. 

 

Äldre chefer anses ha mer erfarenhet medans yngre tenderar att arbeta mer för förändringar 

vilket belyser vikten av att se till åldersskillnader vid ledarskap (Oshagbemi, 2004). Med ålder 

följer ett förtroende som ger ökat handlingsutrymme och minskade krav. Våra tester har inte 

visa att ålder påverkar dimensionernas utformning. Utifrån vår teori om ålder ställde vi även 

en fråga om hur länge  mellanchefen innehaft nuvarande befattning. Inte heller denna fråga 

har visat på ett samband med dimensionerna i EMA-modellen. En orsak till detta kan vara att 

ålder istället påverkar mellanchefens roll direkt.  

 

Dimensioner och roller 

 

Tidigare forskning om mellanchefens situation (Parris et al., 2008; Stoker, 2006; Labianca et 

al., 2000) har visat på att de krav mellanchefen utsätts för påverkar denne i sin arbetssituation. 

De har även påvisat att kraven kommer både ovan och underifrån(Gable, 2002; Thomas & 

Linstead, 2002), men när de sedan har diskuterat hur kraven påverkar mellanchefen har de 

inte gått djupare in på kravens ursprung. Tidigare teorier har  diskuterat om påverkan av krav i 

allmänhet. Tidigare forskning om de roller mellanchefen antar (Ahltorp, 1998; Thompson et 

al., 2008) beskriver mellanchefens roll men förklarar inte vad som påverkar mellanchefens 

roll. I sin teori har de även främst använt sig av roller med positiva drag.  
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EMA-modellen innehåller tre dimensioner som påverkar vilken roll mellanchefen antar. Vi 

särskiljde på kravens ursprung då tidigare forskning överlag talar om krav i allmänhet och inte 

gör skillnad på varifrån de kommer. Vi har funnit stöd i våra tester att det finns en skillnad 

mellan de övre och undre kraven mellanchefen utsätts för. 

 

Genom att urskilja på kraven har det gett oss fler nyanser av hur mellanchefens arbetssituation 

kan se ut än tidigare forskning gjort, vilket påverkar den roll mellanchefen antar. Vi har även 

funnit stöd för att det finns ett behov av att särskilja på kravens ursprung när man ser till mel-

lanchefens speciella situation, då denne både ska leda och ledas.    

 

 

Bild 7. Rollfördelning 

 

I bilden ovan illustrerar vi våra roller och vårt empiriska stöd för detta . De roller vi strukit 

under och lagt i fet stil har vi funnit starkt empiriskt stöd för. De roller vars existens vi funnit 

indikationer på är endast understrukna. Resterande två roller, Passiv och Lullare, fann vi inget 

empiriskt stöd för och dessa är därför i neutral stil.     

 

De roller som vår empiriska analys visat starkt stöd för är Entreprenör och Innovatör. Dessa 

två roller har positiva drag med egenskaper som baserats  den teori vi inspirerats av, vilket till 

viss del förklarar varför vi har fått starkast stöd för dessa roller. Då rollerna har egenskaper 

som upplevs positiva hos ledare kan resultatet bero på att respondenterna velat visa på sina 

positiva egenskaper. 

 

Vi har funnit indikationer på att ytterligare fyra av våra roller existerar. Utifrån vår analys fick 

vi stöd för en roll som tidigare teori inte presenterar. Denna roll är Burfågel, som begränsas av 

ett litet handlingsutrymme som tillsammans med höga krav gör denne inträngd i ett hörn. En 

ytterligare roll vi funnit indikationer för var Medlare, vilken har tydliga drag från båda rollteo-

rierna vi inspirerats av. Av detta drar vi slutsatsen att det är en vanligt förekommande roll för 

mellanchefer i organisationer.  
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Även rollerna Förkämpe och Ögontjänare har vi i vår analys funnit indikationer för. Dessa två 

roller har vissa drag från de tidigare rollteorierna, men de har även negativa drag till skillnad 

från tidigare teorier. Ögontjänaren vill visa sig duktig inför sina överordnade utan hänsyn till 

sina kollegor eller underordnade, en egenskap som kan uppfattas som negativ.  

 

De två rollerna Lullare och Passiv har vi inte funnit något empiriskt stöd för. En anledning 

kan vara att de som innehar dessa roller inte svarar på vår enkät,  vilket skulle stämma över-

ens med dessa rollers egenskaper. En annan orsak kan vara att mellanchefer som egentligen 

innehar en av dessa roller kan ha valt att förfina sin arbetssituation och inte velat erkänna sin 

arbetsrolls brister.  

 

Resultatet av våra rollfrågor kan bero på att frågorna inte är utformade för att observera rol-

lerna som vi avsåg . Som ett resultat av detta har vi inte kunnat testa om det finns ett samband 

mellan dimensionerna och de roller vi utvecklat. Vi har inte heller lyckats observera en varia-

tion i handlingsutrymmets utformning, de svar vi fått har alla visat på ett stort handlingsut-

rymme. De roller vi lyckats identifiera utifrån vår data har alla haft stort handlingsutrymme, 

vilket ytterligare påvisar att vi inte lyckats fånga spridningen i dimensionen handlingsutrym-

me. Detta kan även indikera att vissa av de roller vi inte identifierat ändå existerar, då dessa 

roller hade ett litet handlingsutrymme. 

6.2 Slutsats 

Mellanchefers bidrag i organisationerna är viktiga och ökar alltmer i betydelse (Wooldridge & 

Floyd, 1990; Balogun & Johnson, 2004). Därför är det viktigt att förstå vad som påverkar att 

mellanchefen en viss roll, vilket vi i vår undersökning har avsett att påvisa. 

Vårt teoretiska bidrag med detta arbete har varit att vi har särskiljt på kravens ursprung när vi 

har testat hur de krav mellanchefen utsätts för påverkar denne i sin roll. Detta har bidragit till 

att vi utifrån tidigare teori lyckats identifiera fler roller än tidigare forskning (Ahltorp 1998, 

Thompson et al., 2008) har gjort. Vi har även funnit faktorer som till viss del förklarar varför 

mellanchefen antar den roll den gör. 

Ett ytterligare bidrag ur teoretisk synpunkt är att vi har visat nya vägar för hur vissa faktorer  

påverkar mellanchefers arbetssituation och via detta indirekt påverkar den roll mellanchefen 

antar. Detta har vi gjort genom att se hur de faktorer vi identifierat direkt påverkar  de tre  

dimensionerna. Arbetsrollen bestäms sedan utifrån olika kombinationer av de tre dimensio-

nerna. 

 

Vår undersökning har baserats på svenska mellanchefer. Den tidigare forskning som berört 

svenska mellanchefer har till största del varit av kvalitativ karaktär. De generaliserande studi-

er vi funnit har antingen gjorts på bolag utanför Sverige (Stoker, 2006) eller gjorts på färre 

antal respondenter (Ahltorp, 1998) i Sverige än vår.   

 

Vårt empiriska bidrag har varit att vi har genomfört en generaliserande studie med 267 delta-

gande svenska mellanchefer, vilket ger vår studie en större tillförlitlighet för de  slutsatser vi 

kommit fram till.  
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6.3 Fortsatt forskning 

Vår analys har visat att det finns ett behov av att skilja på kravens ursprung, då de övre och 

undre kraven tydligt har visat att de påverkas av olika faktorer. De teorier vi funnit som disku-

terar kravens påverkan på mellanchefen särskiljer inte på deras ursprung, varför vi fått olika 

resultat av hur våra påverkansfaktorer påverkat de två dimensionerna övre och undre krav. 

Detta är en stark indikation på att det finns ett behov av att skilja på kravens ursprung och det 

skulle vara intressant att se vad ny forskning kan bidra med inom detta område. 

 

Det skulle även vara intressant att se vad en undersökning med respondenter som har varit 

mellanchefer kan bidra med och se hur dessa beskriver en mellanchefsposition. Att ha en viss 

distans till den situationen kan påverka uppfattningen och ge en mer korrekt bild av hur det är 

att vara mellanchef.  

 

En annan intressant vinkel hade vara att utföra en fallstudie på en organisation där alla mel-

lanchefer deltar i undersökningen. På så vis finns det en möjlighet att fånga alla rollerna, även 

från de mellanchefer som annars inte är benägna att delta. Detta skulle kunna visa på en större 

variation och spridning av rollerna mellanchefer kan anta. 

6.4 Kapitelsammanfattning 

Vi har i kapitlet diskuterat kring våra resultat och hur vår analys förhåller sig till tidigare teori. 

Vi går igenom våra reflektioner över resultatet och drar slutsatser utifrån detta. Som avslut-

ning ger vi förslag till fortsatt forskning. 
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BILAGA 1 Brev till respondenterna 

 

Du som mellanchef har en unik och komplex position i organisationen, vilket gör dig till en 

viktig resurs för organisationen. 

I vårt uppsatsarbete vill vi lyfta fram mellanchefen och dennes förutsättningar. För detta än-

damål vill vi genom denna enkät belysa mellanchefens situation. 

Vi skulle uppskatta om du kan ge 10 minuter av din tid att besvara enkäten. 

 

Vill du ta del av studiens resultat kan du ge oss din e-mailadress i slutet av enkäten. Vi skickar 

resultatet med glädje när vårt arbete är avslutat.  

 

Följ följande länk för att ge oss ditt unika bidrag. 

 

Denna enkät är utformad av oss, Emma, Mikaela och Agnesa, vid Halmstad Högskola. Dess 

syfte är att granska vilka faktorer som påverkar din roll som mellanchef. Slutresultatet kan 

bidra till större förståelse kring mellanchefens situation.  

Alla svar behandlas anonymt, inga personuppgifter dokumenteras, och svaren analyseras på 

aggregerad nivå. 

 

Vi är ytterst tacksamma om du vill medverka.  Kontakta oss gärna om ni undrar över något! 

 

Emma Gustafsson (e-mailadress) telefonnummer  

Agnesa Bashotaj (e-mailadress) 

Mikaela Holmström (e-mailadress) 

Handledare: Professor Sven-Olof Yrjö Collin 

Högskolan i Halmstad 
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BILAGA 2 Påminnelsebrev  

 

Hej! 

För ungefär en vecka sedan fick du en inbjudan till att delta i en undersökning om mellanche-

fens komplexa situation. Vi har ännu inte fått in ditt svar, vi förstår att din tid är dyrbar, men 

ber ödmjukast om Din hjälp.  

 

Undersökningens syfte är att granska vilka faktorer som påverkar din roll som mellanchef. 

Slutresultatet kan bidra till större förståelse kring din arbetssituation.  

 

Vi skulle uppskatta om du kan ge 10 minuter av din tid att besvara enkäten. Vill du ta del av 

studiens resultat kan du ge oss din e-mailadress i slutet av enkäten. Vi skickar resultatet med 

glädje när vårt arbete är avslutat.   

 

Följ följande länk för att ge oss ditt unika bidrag. 

 

Alla svar behandlas anonymt, inga personuppgifter dokumenteras, och svaren analyseras på 

aggregerad nivå. 

 

Vi är ytterst tacksamma om du vill medverka.  Kontakta oss gärna om ni undrar över något! 

 

Emma Gustafsson (e-mailadress) telefonnummer  

Agnesa Bashotaj (e-mailadress) 

Mikaela Holmström (e-mailadress) 

Handledare: Professor Sven-Olof Yrjö Collin 

Högskolan i Halmstad 
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BILAGA 3 Frågeförklaringar 

Organisationsstruktur fråga 1: Avdelningarna i vår organisation är självgående. 

Organisationsstruktur fråga 2: Makten är centraliserad i vår organisation. 

Organisationsstruktur fråga 3: Styrningen i vår organisation är decentraliserad. 

Organisationsstruktur fråga 4: Vår organisation är centraliserat styrd. 

 

Informationsnätverk fråga 1: Det är förutbestämda vägar för hur informationen förmedlas 

inom organisationen. 

Informationsnätverk fråga 2: Stor del av den information jag hanterar kommer från andra käl-

lor än organisationens formella informationssystem. 

Informationsnätverk fråga 3: De olika nivåerna i organisationen får ta del av samma informa-

tion. 

Informationsnätverk fråga 4: Den information jag hanterar kommer till största del från orga-

nisationens formella informationssystem. 

 

Organisationskultur fråga 1: Företagskulturen påverkar mitt sätt att agera. 

Organisationskultur fråga 2: Jag upplever att företagskulturen uppmuntrar mig att ta egna 

initiativ i mitt arbete. 

 

Arbetsmarknad fråga 1: Jag stannar kvar inom organisationen i brist på andra attraktiva ar-

betsgivare. 

Arbetsmarknad fråga 2: Jag kan ställa krav på mina överordnade gällande min arbetssituation. 

Arbetsmarknad fråga 3: Jag stannar kvar i min nuvarande position på grund av risk för arbets-

löshet om jag skulle lämna den. 

 

Finansiell situation fråga 1: Kraven ovanifrån förändras av organisationens ekonomiska situ-

ation. 

Finansiell situation fråga 2: Kraven underifrån förändras av organisationens ekonomiska si-

tuation. 

Finansiell situation fråga 3: Organisationens ekonomiska situation är idag bra. 

Finansiell situation fråga 4: Organisationens ekonomiska situation påverkar min handlings-

frihet, det vill säga att agera självständigt. 

 

Motivation fråga 1: Jag har ett motiverande arbete. 

Motivation fråga 2: Jag visar tydligt mot mina överordnade att jag är engagerad i organisatio-

nen 

Motivation fråga 3: Jag är motiverad i min arbetssituation. 

 

Involveringsgrad fråga 1: Jag kan påverka beslut som rör organisationen innan de fattas av 

mina överordnade. 

Involveringsgrad fråga 2: Jag kan påverka strategiska beslut i organisationen 

Involveringsgrad fråga 3: Jag är delaktig i organisationens strategiska arbete. 

 

Övre krav fråga 1: Kraven från mina överordnade är svåra att leva upp till. 

Övre krav fråga 2: Kraven från mina överordnade är för låga. 

Övre krav fråga 3: Mina överordnade begär mycket av mig. 

Övre krav fråga 4: Jag har höga krav från mina överordnade. 
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Undre krav fråga 1: Kraven från mina underordnade är mycket höga. 

Undre krav fråga 2: Kraven från mina underordnade är svåra att leva upp till. 

Undre krav fråga 3: Mina underordnade begär mycket av mig. 

Undre krav fråga 4: Kraven från mina underordnade är för låga. 

 

Handlingsutrymme fråga 1: Organisationens förutbestämda regler styr mitt agerande i det 

dagliga arbetet. 

Handlingsutrymme fråga 2: Jag har stora möjligheter att agera självständigt. 

Handlingsutrymme fråga 3: Jag har stora befogenheter att lösa mina arbetsuppgifter 

Handlingsutrymme fråga 4: Jag har möjlighet att påverka situationer som uppstår i mitt dagli-

ga arbete. 

 

Rollfråga 1: Mina möjligheter att handla begränsas av organisationen som helhet. 

Rollfråga 2: Det är viktigt för mig att mina överordnade ser mina resultat. 

Rollfråga 3: Jag har möjlighet att prestera mer inom min arbetssituation än jag gör i dagslä-

get. 

Rollfråga 4: Jag tar egna initiativ för att utföra mina arbetsuppgifter på bästa sätt. 

Rollfråga 5: Jag arbetar för att påverka mina underordnade med mina överordnades tankar 

och idéer. 

Rollfråga 6: Det är viktigt för mig att prestera bättre än mina kolleger på samma nivå. 

Rollfråga 7: Jag arbetar för att påverka mina överordnade med mina underordnades tankar 

och idéer. 

Rollfråga 8: Jag vill prestera mer inom min arbetssituation än jag gör idag. 

Rollfråga 9: Jag arbetar för att finna en medelväg mellan mina underordnades och överordna-

des krav. 

Rollfråga 10: Jag för vidare mina underordnades krav till mina överordnade 

Rollfråga 11: Det är viktigt för mig att mina överordnade är nöjda med mitt ledarskap 

Rollfråga 12: Jag är resultatinriktad i mitt arbete. 

Rollfråga 13: Jag fokuserar på att mina medarbetare ska samarbeta. 

Rollfråga 14: Jag har i min position utrymme för att finna egna unika lösningar när problem 

uppstår 

Rollfråga 15: Jag arbetar för att påverka mina överordnades uppfattning om jag ser att något 

bör förändras 

Rollfråga 16: Jag fokuserar mer på praktiska arbetsuppgifter än på att mina medarbetare ska 

samarbeta 

Rollfråga 17: Det är viktigt att mina underordnade är nöjda med mitt ledarskap 
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BILAGA 4 Korrelationsmatris  

Tabell 7.1 Korrelationsmatris påverkansfaktorer 
(N = 267)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.Genus Pearson 

Sig. 

1 -,075 

,221 

-,094 

,126 

-,203** 

,001 

,030 

,627 

,364** 

,000 

-,014 

,819 

-,165** 

,007 

,048 

,432 

-,055 

,369 

,002 

,968 

-,005 

,938 

,000 

,999 

-,054 

,382 

-,160** 

,009 

,074 

,230 

2.Ålder Pearson 

Sig. 

 1 ,396** 

,000 

-,052 

,398 

-,026 

,678 

,067 

,275 

,242** 

,000 

,014 

,817 

,009 

,881 

,024 

,698 

,009 

,886 

,027 

,665 

-,034 

,575 

,211** 

,001 

,015 

,802 

-,066 

,285 

3.Befattningsår Pearson 

Sig. 

  1 ,052 

,400 

-,075 

,222 

-,021 

,738 

,089 

,149 

,128* 

,037 

-,094 

,127 

,065 

,292 

-,116 

,058 

,037 

,548 

,053 

,386 

,153* 

,013 

,037 

,542 

-,005 

,937 

4.Omsättning Pearson 

Sig. 

   1 ,183** 

,003 

-,118 

,053 

,023 

,707 

,025 

,683 

-,060 

,327 

,076 

,216 

-,059 

,335 

,009 

,882 

,049 

,429 

,090 

,144 

-,063 

,307 

,013 

,835 

5.Antal anställda Pearson 

Sig. 

    1 -,114 

,063 

,113 

,064 

,005 

,936 

-,073 

,235 

,128* 

,037 

-,021 

,735 

,108 

,077 

-,105 

,088 

,131* 

,033 

-,015 

,805 

,038 

,540 

6.Sektor Pearson 

Sig. 

     1 -,024 

,691 

-,123* 

,045 

,142* 

,020 

-,129* 

,034 

,126* 

,039 

,012 

,845 

,063 

,305 

-,066 

,285 

-,234** 

,000 

,001 

,986 

7.Antal underordnade Pearson 

Sig. 

      1 -,065 

,293 

-,003 

,956 

,003 

,963 

,061 

,320 

-,007 

,907 

-,061 

,323 

,099 

,108 

,027 

,662 

-,053 

,384 

8.Struktur1 Pearson 

Sig. 

       1 -,102 

,095 

,206** 

,001 

-,158** 

,010 

,119 

,053 

-,021 

,730 

,130* 

,033 

,021 

,734 

,030 

,631 

9.Struktur2 Pearson 

Sig. 

        1 -,520** 

,000 

,744** 

,000 

,072 

,238 

,095 

,123 

-,135* 

,027 

,102 

,098 

,047 

,441 

10.Struktur3 Pearson 

Sig. 

         1 -,636** 

,000 

-,020 

,741 

-,109 

,075 

,214** 

,000 

,014 

,818 

,067 

,275 

11.Struktur4 Pearson 

Sig. 

          1 ,081 

,185 

,101 

,098 

-,509 

,338 

,178** 

,003 

-,016 

,789 

12.Informationsnätverk1 Pearson 

Sig. 

           1 -,072 

,242 

,179** 

,003 

,129* 

,036 

,122* 

,047 

13.Informationsnätverk2 Pearson 

Sig. 

            1 -,077 

,207 

-,235** 

,000 

,015 

,803 

14.Informationsnätverk3 Pearson 

Sig. 

             1 -,021 

,730 

,013 

,833 

15.Informationsnätverk4 Pearson 

Sig. 

              1 ,045 

,467 

16.Kultur1 Pearson 

Sig. 

               1 

** Signifikant korrelation < 0,01 

* Signifikant korrelation < 0,05 
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(Tabell 7.1 Fortsättning) 
(N=267)  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.Genus Pearson 

Sig. 

-,013 

,829 

-,086 

,161 

-,015 

,804 

,008 

,891 

,060 

,327 

,047 

,443 

-,226** 

,000 

-,038 

,541 

,060 

,328 

,129* 

,036 

-,016 

,793 

-,078 

,202 

,025 

,682 

,092 

,133 

2.Ålder Pearson 

Sig. 

,038 

,542 

,107 

,082 

-,045 

,467 

-,067 

,275 

,038 

,541 

,118 

,053 

-,018 

,775 

-,018 

,770 

,100 

,102 

,040 

,513 

,227** 

,000 

,073 

,232 

,149* 

,015 

,214** 

,000 

3.Befattningsår Pearson 

Sig. 

,074 

,227 

,048 

,434 

,057 

,357 

,069 

,260 

,028 

,647 

,021 

,729 

,048 

,434 

,057 

,354 

,044 

,470 

,010 

,876 

,034 

,583 

,061 

,321 

,022 

,723 

,060 

,330 

4.Omsättning Pearson 

Sig. 

,031 

,613 

,120 

,050 

,057 

,357 

-,033 

,588 

-,110 

,073 

-,137* 

,025 

,147* 

,016 

-,024 

,693 

-,080 

,193 

-,083 

,175 

,015 

,808 

,105 

,087 

,099 

,106 

,030 

,626 

5.Antal anställda Pearson 

Sig. 

,095 

,123 

-,023 

,711 

-,067 

,276 

-,059 

,334 

,079 

,200 

,002 

,971 

,039 

,521 

,016 

,789 

-,018 

,775 

,008 

,892 

,048 

,444 

-,013 

,834 

-,085 

,167 

-,086 

,161 

6.Sektor Pearson 

Sig. 

-,086 

,163 

,009 

,882 

,027 

,665 

-,018 

,767 

,011 

,854 

,021 

,731 

-,109 

,077 

-,054 

,376 

,075 

,222 

,116 

,059 

,013 

,838 

,037 

,552 

,212** 

,000 

,239** 

,000 

7.Antal underordnade Pearson 

Sig. 

-,016 

,792 

,011 

,860 

-,080 

,193 

-,223** 

,000 

,132* 

,031 

,150* 

,014 

-,094¨ 

,126 

,000 

,994 

,107 

,081 

,062 

,314 

,145* 

,018 

,083 

,178 

,187** 

,002 

,254** 

,000 

8.Struktur1 Pearson 

Sig. 

,251** 

,000 

,094 

,125 

-,131* 

,032 

-,048 

,437 

-,059 

,338 

-,146* 

,017 

,173** 

,005 

-,049 

,429 

,183** 

,003 

,039 

,528 

,116 

,058 

,144* 

,018 

-,026 

,674 

-,052 

,402 

9.Struktur2 Pearson 

Sig. 

-,362** 

,000 

-,092 

,134 

,334** 

,000 

,320** 

,000 

,161** 

,008 

,188** 

,002 

-,268** 

,000 

,164** 

,007 

-,089 

,147 

,060 

,325 

-,174** 

,004 

-,160** 

,009 

-,064 

,294 

-,118 

,055 

10.Struktur3 Pearson 

Sig. 

,475** 

,000 

,214** 

,000 

-,188** 

,002 

-,123* 

,045 

-,150* 

,014 

-,103 

,092 

,274** 

,000 

-,102 

,096 

,211** 

,001 

,079 

,197 

,312** 

,000 

,357** 

,000 

,218** 

,000 

,170** 

,005 

11.Struktur4 Pearson 

Sig. 

-,392** 

,000 

-,140* 

,022 

,319** 

,000 

,246** 

,000 

,243** 

,000 

,227** 

,000 

-,297** 

,000 

,206** 

,001 

-,115 

,060 

,034 

,580 

-,182** 

,003 

-,219** 

,000 

-,119 

,052 

-,100 

,103 

12.Informationsnätverk1 Pearson 

Sig. 

,052 

,396 

-,017 

,778 

-,104 

,090 

-,061 

,323 

,143* 

,019 

,074 

,231 

,040 

,511 

,017 

,785 

,107 

,080 

,136* 

,026 

,144* 

,019 

,039 

,523 

-,097 

,114 

,020 

,640 

13.Informationsnätverk2 Pearson 

Sig. 

,001 

,984 

-,044 

,472 

,125* 

,042 

,052 

,393 

,151* 

,014 

,066 

,281 

-,123* 

,045 

,091 

,138 

,043 

,486 

,106 

,085 

,002 

,974 

,013 

,831 

,133* 

,030 

,070 

,255 

14.Informationsnätverk3 Pearson 

Sig. 

,211** 

,001 

,131* 

,033 

-,073 

,233 

,033 

,587 

-,136* 

,027 

,070 

,257 

,121* 

,048 

,020 

,739 

,098 

,111 

-,002 

,975 

,183** 

,003 

,085 

,165 

,090 

,142 

,228** 

,000 

15.Informationsnätverk4 Pearson 

Sig. 

-,035 

,573 

-,062 

,314 

,071 

,245 

,081 

,185 

,126* 

,040 

,066 

,281 

-,067 

,276 

,116 

,058 

-,119 

,051 

,045 

,468 

-,026 

,675 

-,012 

,841 

-,133* 

,030 

-,031 

,608 

16.Kultur1 Pearson 

Sig. 

,131* 

,033 

,105 

,085 

,046 

,452 

-,086 

,164 

-,015 

,811 

-,029 

,639 

,143* 

,019 

,033 

,593 

,118 

,054 

,231** 

,000 

,059 

,340 

,241** 

,000 

,059 

,339 

,101 

,098 

** Signifikant korrelation < 0,01 

* Signifikant korrelation < 0,05 
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(Tabell 7.1 Fortsättning) 
(N=267)  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

17.Kultur2 Pearson 

Sig. 

1 ,336** 

,000 

-,329** 

,000 

-,224** 

,000 

-,094 

,124 

-,060 

,327 

,319** 

,000 

-,018 

,769 

,312** 

,000 

,224** 

,000 

,436** 

,000 

,310** 

,000 

,311** 

,000 

,241** 

,000 

18.Arbetsmarknad2 Pearson 

Sig. 

 1 -,228** 

,000 

-,232** 

,000 

-,110 

,073 

-,095 

,122 

,299** 

,000 

,032 

,601 

,247** 

,000 

,171** 

,005 

,476** 

,000 
,431** 

,000 

,427** 

,000 

,348** 

,000 

19.Arbetsmarknad1 Pearson 

Sig. 

  1 ,643** 

,000 

,176** 

,004 

,172** 

,005 

-,221** 

,000 

,079 

,198 

-,378** 

,000 

-,049 

,424 

-,460** 

,000 

-,167** 

,006 

-,121* 

,049 

-,142* 

,021 

20.Arbetsmarknad3 Pearson 

Sig. 

   1 ,132* 

,031 

,261** 

,000 

-,246** 

,000 

,258** 

,000 

-,303** 

,000 

-,124* 

,043 

-,362** 

,000 

-,249** 

,000 

-,160** 

,009 

-,227** 

,000 

21.Finansiell situation1 Pearson 

Sig. 

    1 ,312** 

,000 

-,286** 

,000 

,366** 

,000 

-,014 

,825 

,064 

,300 

-,077 

,208 

,004 

,948 

-,020 

,744 

,003 

,955 

22.Finansiell situation2 Pearson 

Sig. 

     1 -,185** 

,002 

,381** 

,000 

-,071 

,250 

,040 

,512 

-,074 

,228 

-,119 

,051 

,036 

,556 

,031 

,617 

23.Finansiell situation3 Pearson 

Sig. 

      1 -,242** 

,000 

,094 

,125 

,081 

,188 

,195** 

,001 

,246** 

,000 

,197** 

,001 

,126* 

,040 

24.Finansiell situation4 Pearson 

Sig. 

       1 -,020 

,743 

-,018 

,772 

,005 

,938 

-,020 

,739 

-,049 

,429 

-,108 

,078 

25.Motivation1 Pearson 

Sig. 

        1 ,338** 

,000 

,517** 

,000 

,226** 

,000 

,186** 

,002 

,163** 

,008 

26.Motivation2 Pearson 

Sig. 

         1 ,307** 

,000 

,266** 

,000 

,245** 

,000 

,281** 

,000 

27.Motivation3 Pearson 

Sig. 

          1 ,340** 

,000 

,298** 

,000 

,309** 

,000 

28.Involveringsgrad1 Pearson 

Sig. 

           1 ,562** 

,000 

,417** 

,000 

29.Involveringsgrad2 Pearson 

Sig. 

            1 ,711** 

,000 

30.Involveringsgrad3 Pearson 

Sig. 

             1 

** Signifikant korrelation < 0,01 

* Signifikant korrelation < 0,05 
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BILAGA 5 Faktoranalys 

Tabell 7.2 Faktoranalys påverkansfaktorer 

 Komponent 

1 2 3 4 

Organisationsstruktur fråga 3 ,813 ,173 ,039 -,038 

Organisationsstruktur fråga 4 -,776 -,052 ,060 ,358 

Organisationsstruktur fråga 2 -,741 ,009 ,040 ,314 

Organisationskultur fråga 2 ,598 ,277 ,334 ,003 

Informationsnätverk fråga 3 ,391 ,076 ,111 ,213 

Finansiell situation fråga 3 ,375 ,156 ,166 -,338 

Organisationsstruktur fråga 1 ,354 -,151 ,268 ,035 

Involveringsgrad fråga 2 ,109 ,872 ,050 -,055 

Involveringsgrad fråga 3 ,096 ,761 ,136 -,029 

Involveringsgrad fråga 1 ,276 ,624 ,243 -,029 

Arbetsmarknad fråga 2 ,202 ,522 ,322 -,091 

Informationsnätverk fråga 2 -,240 ,327 -,117 ,057 

Motivation fråga 1 ,100 ,177 ,663 -,069 

Motivation fråga 3 ,253 ,316 ,658 -,062 

Arbetsmarknad fråga 1 -,251 ,032 -,605 ,394 

Arbetsmarknad fråga 3 -,075 -,098 -,550 ,541 

Informations nätverk fråga 1 ,022 -,211 ,501 ,286 

Motivation fråga 2 -,089 ,380 ,454 ,121 

Organisationskultur fråga 1 ,007 ,174 ,240 ,092 

Finansiell situation fråga 4 -,014 ,002 ,020 ,679 

Finansiell situation fråga 2 -,059 ,086 -,098 ,652 

Finansiell situation fråga 1 -,183 ,040 ,052 ,589 

Informationsnätverk fråga 4 ,036 -,235 ,156 ,359 

 

Utifrån denna matris kom vi fram till följande: 

Komponent 1: Strukturfråga 4 (vänds), Strukturfråga 3 och Strukturfråga 2 (vänds) följs åt. 

Komponent 2: Involveringsfråga 1, Involveringsfråga 2 och Involveringsfråga 3 följs åt. 

Komponent 3: Motiveringsfråga 1 och Motiveringsfråga 3 följs åt, samt Arbetsmarknadsfråga 

1 (vänds) och Arbetsmarknadsfråga 3 (vänds) följs åt. 

Komponent 4: Finansiell situation fråga 4, Finansiell situation fråga 2 och Finansiell situation 

fråga 1 följs åt. 
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BILAGA 6 Multipel regressionsanalys 

Tabell 7.3 Multipel regressionsanalys mot förstorat Handlingsutrymme. 

Beroende Variabel = Handlingsutrymme omgjord                                                      N=267 

 

Oberoende Variabel Std. Beta Std. Fel Signifikans Tolerans 

Organisationsstruktur Sammanslagen -0,004 0,061 0,947 0,605 

Informationsnätverk fråga 1 0,005 0,040 0,902 0,855 

Informationsnätverk fråga 2 0,038 0,042 0,374 0,817 

Informationsnätverk fråga 3 0,013 0,040 0,743 0,828 

Informationsnätverk fråga 4 0,022 0,040 0,578 0,801 

Organisationskultur fråga 1 0,021 0,051 0,682 0,893 

Organisationskultur fråga 2 0,204 0,064 0,002 0,579 

Arbetsmarknad Sammanslagen 0,072 0,052 0,165 0,664 

Arbetsmarknad fråga 2 0,211 0,061 0,001 0,655 

Finansiell situation Sammanslagen -0,109 0,061 0,073 0,729 

Motivation Sammanslagen 0,515 0,102 0,000 0,595 

Involveringsgrad Sammanslagen 0,173 0,070 0,014 0,583 

Kvinna -0,060 0,138 0,662 0,785 

Ålder 0,003 0,008 0,696 0,725 

Antal underordnade Log 0,009 0,121 0,939 0,753 

Antal Anställda 0,002 0,034 0,957 0,860 

Privat sektor 0,355 0,197 0,073 0,360 

Offentlig sektor 0,154 0,196 0,432 0,386 

Antal år i befattning -0,002 0,013 0,883 0,777 

Omsättning 0,029 0,040 0,462 0,833 
 

R
2
/Justerat R

2
/F-värde/Durbin-Watson/Modellens Signifikans                        0,490/0,448/11,796/2,043/0,000 

 



Mellanchefers roll i organisationer  Bilagor 

     

 

 

BILAGA 7 Logistisk regressionsanalys 

 

Tabell 7.4 Logistisk regression på förväntade roller(utifrån dimensionerna) 

 

 

 

Tabell 7.4 Logistisk regression efter förstorat handlingsutrymme 
Roll Bur-

fågel 

Pas-

siv 

Medlare För- 

kämpe 

Ögontjä-

nare 

Lullare Inno-

vatör 

Entre-

prenör 

Handlingsutrymme    B 

                                  Sig                 

- -1,015 -0,662 1,395 - - -0,288 0,349 

- 0,254 0,034 0,130 - - 0,005 0,001 

Övre  krav                  B 

                                  Sig 

- -0,318 -0,225 -3,645 - - 0,195 -0,096 

- 0,745 0,541 0,045 - - 0,107 0,428 

Undre krav                 B 

                                  Sig 

- -0,247 0,289 -0,943 - - 0,220 -0,213 

- 0,798 0,418 0,166 - - 0,071 0,082 

Modellens signifikans - 0,612 0,091 0,000 - - 0,001 0,000 

Nagelkerke R
2
 - 0,140 0,111 0,624 - - 0,082 0,087 

χ2 (Chi) - 1,811 6,468 20,053 - - 16,982 18,061 

Variabelns förutsägbar-

het % (Före test) 

- 99,6 97,4 98,9 - - 50,6 53,6 

Variabelns förutsägbar-

het % (Efter test) 

- 99,6 97,4 98,9 - - 61,8 61,8 

 

 

 

Roll Bur-

fågel 

Passiv Medlare För- 

kämpe 

Ögon-

tjänare 

Lullare Inno-

vatör 

Entre-

prenör 

Handlingsutrymme     B 

                                    Sig 

-2,815 -1,636 1,360 0,439 -2,348 -1,217 0,806 0,958 

0,000 0,021 0,000 0,151 0,000 0,007 0,000 0,002 

Övre krav                     B 

                                    Sig 

1,218 -2,775 0,855 -1,736 0,507 -1,809 1,115 -2,985 

0,001 0,003 0,000 0,000 0,102 0,003 0,000 0,000 

Undre krav                   B 

                                    Sig 

2,566 1,829 1,937 1,076 -2,064 -0,678 -2,326 -1,141 

0,000 0,014 0,000 0,001 0,000 0,128 0,000 0,001 

Modellens signifikans 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nagelkerke R
2
 0,765 0,647 0,650 0,420 0,632 0,465 0,592 0,676 

χ2 (Chi) 142,235 35,713 161,759 34,759 94,626 28,202 142,708 104,927 

Variabelns förutsäg-

barhet % (Före test) 

86,9 97,8 71,2 95,9 90,3 97,4 71,2 89,9 

Variabelns förutsäg-

barhet % (Efter test) 

94,0 98,9 87,3 96,3 94,0 97,5 85,4 93,6 


