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Förord 

Tack till samtliga deltagare i studien för er tid och ert engagemang. Utan er hade studien inte 

varit möjlig. Det har varit intressant och lärorikt att få ta del av era berättelser och det är något 

vi kommer ta med oss till vårt framtida arbetsliv. Vi vill även tacka de personer som stöttat 

oss under studiens gång.  
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Abstrakt 

I dagens samhälle har gränserna mellan arbete och privatliv suddats ut. Den nya tekniska 

utvecklingen har lett till att individer kan vara tillgängliga för arbete när som helst. 

Arbetslivet präglas således av ett gränslöst arbete (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson 

och Lundberg, 2006). Med det gränslösa arbetet som bakgrund syftar denna studie till att 

undersöka upplevelsen av yrkesrollen för mellanchefer i offentlig förvaltning. Det studeras 

även skiftet mellan deras yrkesroll och privatliv. För att förstå frågeställningen från ett 

makroperspektiv används teorin om Gränslöst arbete (Allvin et al. 2006) samt begreppen den 

inifrånstyrda och gruppstyrda karaktärstypen (Riesman, 1999). För att även förstå 

frågeställningen från ett mikroperspektiv används Goffmans (2004) teori om roller. Studien är 

kvalitativ och utgår från en hermeneutisk metodansats. För att få kunskap om hur 

mellancheferna upplevelser sin yrkesroll och skiftet mellan yrkesroll och privatliv har nio 

mellanchefer i offentlig förvaltning intervjuats. Studien visar att mellancheferna går in en roll 

på jobbet och att det påverkar deras privatliv. Mellancheferna har således svårt att sätta en 

gräns mellan arbete och privatliv. Det framkommer även att mellancheferna försöker skapa en 

gränsdragning mellan arbete och privatliv med hjälp olika strategier. 
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Abstract 

In today's society there is no distinct limit between work and private life. The development of 

technology has led to the fact that individuals can be available at any time. The working life is 

therefore limitless. With this as a background, the purpose of this study is to explore the 

experience of the profession of middle managers in the public sector. The study also explores 

the shift between their profession and their private life. To understand this from a macro 

perspective the study is based on the theory Gränslöst arbete (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson och Lundberg, 2006) and also the inner-directed and other-directed characters 

(Riesman, 1999). To understand the issue from a micro perspective Goffmans (2004) theory 

on roles is used. The study is qualitative and based on a hermeneutics method. To understand 

the experience of middle managers professions and the shift from their profession to their 

private life, nine middle managers have been interviewed. The study shows that middle 

managers enter a role at work and that this affects them beyond their work. They therefore 

have a problem to set boundaries between their profession and their private life. The study 

also reveals that the middle managers try to form different strategies to set boundaries 

between work and their private life. 
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1. Inledning 

Arbetslivet har förändrats de senaste åren till följd av ny teknik, nya reformer och nya krav. 

Det har lett till att gränsen mellan arbete och privatliv har suddats ut (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson och Lundberg 2006). Det kallar författarna för det gränslösa arbetet. 

Den nya tekniken gör att människor kan vara tillgängliga när som helst (Unionen, 2013). Det 

gränslösa arbetet innebär en ökad frihet att kunna planera arbete och privatliv men det innebär 

även risker. Några av riskerna är att individer kan arbeta mer än tidigare och att många 

individer får svårt att sätta gränsen mellan arbete och privatliv (Unionen 2013). Tjänstemän i 

ett gränslöst arbetsliv påverkas av att privatlivet blir potentiell arbetstid där tjänstemännen 

riskerar att inte få den återhämtning som krävs vilket kan leda till stress (Unionen, 2013). 

Långvariga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa i arbetslivet kostar samhället 70 

miljarder kronor om året för förlorade arbetsinsatser och vård (OECD, 2014). Det är därmed 

inte ett problem som ligger endast på individnivå utan även på samhällsnivå.   

 

Arbetsmiljöverket har utfärdat nya föreskrifter för att förbättra arbetsmiljön, dessa började 

gälla i mars 2016 (AFS 2015:4). En av punkterna i föreskriften tar upp den hälsorisk 

individen utsätts för på grund av de förväntningar som ställs på individen i det gränslösa 

arbetet. Frågor kan ställas gällande hur gränser dras mellan arbete och privatliv när 

arbetslivets traditionella gränser suddats ut? Och hur påverkar det individen? Hallstedt (2013) 

skriver att det gränslösa arbetet har lett till ökat övertidsarbete och den arbetsmiljön skapar 

problem då övertiden har blivit en del av den ordinarie arbetstiden för tjänstemannagrupper. 

Den mängd övertidsarbete som individer lägger ner skiljer sig åt beroende på yrkesroll. 

Statistik visar att medlemmar i fackförbunden TCO och SACO arbetar mer övertid än 

medlemmar i fackförbundet LO (Essemyr, 2013). Det kan således urskiljas en skillnad i hur 

tjänstemän, akademiker och arbetare lägger upp sitt arbete. Det innebär att yrkesrollen spelar 

roll för hur individer arbetar. Därför riktar sig vår studie till att undersöka yrkesroller samt 

relationen mellan yrkesroll och privatliv och riktar in oss på tjänstemän. 

 

Sociologi har en tendens att ofta undersöka marginaliserade grupper i samhället. Det är 

förståeligt då sociologins främsta syfte är att identifiera samhällsproblem. Det blir då naturligt 

att lyfta fram de grupper i samhället som blir utsatta för marginalisering och utanförskap. Som 

sociologer måste vi dock ställa oss frågan vilken roll vi har i det. En fråga att fundera över är 

om det kan få motsatt effekt att marginaliserade grupper blir ännu mer utsatta om det främst 
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produceras kunskap om dessa grupper. Vi vill hävda att sociologin även bör undersöka mer 

“priviligierade” grupper i samhället. Dock måste det poängteras att grupper aldrig kan ses 

som bara priviligierade eller marginaliserade. Genom att undersöka grupper som inte 

vanligtvis är marginaliserade vill vi bidra till en bredare kunskap inom sociologin. 

Sociologins främsta uppgift är att förstå samhället och därmed tillhör den alla individer. Hur 

kan vi förstå samhället utan att undersöka grupper som befinner sig på olika plan i en 

samhällshierarki? Utifrån vårt intresseområde gällande yrkesroller lägger vi därmed fokus i 

den här studien på chefers yrkesroll. 

 

Studien började med ett intresse för frågan “vad jobbar du med” som är en vanlig fråga vid 

möten med nya människor. Vi var intresserade för hur arbetet påverkar privatlivet och hur 

arbetet definierade individen. Vår förförståelse var att chefer har en yrkesroll med stort 

ansvarsområde och att det påverkar dem i stor utsträckning. För att avgränsa oss valde vi att 

undersöka mellanchefer i offentlig förvaltning. Vi började sedan läsa på om Allvins et al. 

(2006) teori om det gränslösa arbetet och då väcktes nya frågor om vilken betydelse det 

gränslösa arbetet har för mellanchefernas yrkesroll och hur de hanterar balansen mellan 

yrkesroll och privatliv. För att förstå det har vi tagit hjälp av nio intervjupersoner för att 

undersöka deras upplevelser av ämnet. 

 

2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte  

Studier av yrkesroller och privatliv har gjorts tidigare, främst inom arbetsvetenskap. Vi vill 

dock med denna studie bidra med ett sociologiskt perspektiv inom ämnet och särskilt bidra 

med ett nytt fokus på skiftet mellan yrkesroll och privatliv. Med det gränslösa arbetslivet 

(Allvin et al. 2006) som bakgrund syftar studien till att undersöka hur mellanchefer i offentlig 

förvaltning upplever sin yrkesroll. Syftet är även att undersöka hur det går till när 

mellancheferna skiftar mellan yrkesroll och privatliv.  

 

2.2 Frågeställning 

Hur upplever mellanchefer i offentlig förvaltning sin yrkesroll och hur kan skiftet mellan 

yrkesroll och privatliv förstås i relation till det gränslösa arbetslivet? 
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3. Bakgrund  

Nedan följer en bakgrund till studien. Mellanchefernas upplevelse av sin yrkesroll och skiftet 

mellan yrkesroll och privatliv syftar till att förstås i relation till det gränslösa arbetet (Allvin, 

et al. 2006). Därför ges en bakgrund till hur det gränslösa arbetslivet utvecklats. Det ges även 

en bakgrund till hur individer riskerar att drabbas av ohälsa i arbetslivet. Det görs genom 

arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatoriskt och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). För 

att sedan kunna förstå kommande centrala begrepp i studien ges även en begreppsförklaring.  

 

3.1 Gränslöst arbete 

För att undersöka det “gränslösa arbetet” krävs en jämförelse med de tidigare gränser som det 

“traditionella arbetet” etablerade. Det gränslösa arbetet har lett till en uppluckring mellan 

arbete och privatliv vilket förutsätter att det i det traditionella arbetet fanns en uppdelning av 

livet i mellan arbete och privatliv. Vi vill därmed belysa hur det traditionella arbetet har sett 

ut. Under den senare delen av 1800-talet skedde stora förändringar i arbetslivet. Marknaden 

växte vilket ledde till större fabriker och mer produktion. Arbetet rationaliserades genom att 

skapa nya effektivare sätt för produktion av varor. Det utvecklades en enklare reglering av 

arbetet och arbetsuppgifterna blev oberoende av individen. Tillsammans med regleringen av 

arbetsuppgifterna utvecklades även regleringen av tiden och rummet. Arbetet skedde således 

inom organisationen, på arbetstid, på arbetsplatsen och arbetet innebar fördefinierade 

arbetsuppgifter och begränsade ansvarsområden. Den här typen av arbete har präglat 

samhället och varit synonymen till lönearbete (Allvin et. al 2006). 

 

När samhället utvecklats till ett tjänstesamhälle och även informationssamhälle (Wiklund, 

2008) har det de senaste 20-30 åren ställts större krav på flexibilitet i organisationer. Den 

tekniska utvecklingen med snabbare internetuppkopplingar, mer avancerade datorer och fler 

mobila nätverk har lett till att arbetet nu kan utföras var och när som helst. Arbetet har i vissa 

fall flyttats från den traditionella arbetsplatsen till distansarbete och andelen tjänstemän som 

arbetar på distans ökar (Unionen, 2013). Flexibiliteten har ställt större krav på den enskilda 

individen som har fått större ansvar för att planera och organisera arbetet. Det betyder att 

arbetet har blivit friare, mer omväxlande, personligare och mer stimulerande men också mer 

kravfyllt, otryggt och ett arbete med mindre gemenskap (Allvin et al. 2006). 
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3.2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att främja god arbetsmiljö 

Till följd av ohälsa på grund av arbetsmiljön började den 31 mars 2016 arbetsmiljöverkets 

föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) gälla. Arbetsmiljöverket 

skriver i 1§ (AFS 2015:4, s. 5) att “Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö 

och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i 

arbetsmiljön”. I föreskriften står det bland annat om arbetsbelastning och arbetstid som är två 

av de faktorer som bidrar till ohälsa om det hanteras på fel sätt. Gällande arbetsbelastning 

beskriver 9§ (AFS 2015:4, s. 8) att “Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och 

befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning”. Två 

av de allmänna råden för att minska arbetsbelastningen beskrivs som att minska 

arbetsmängden samt ge möjlighet till återhämtning.  

 

Gällande arbetstid står det i 12§ (AFS 2015:4, s.10) att “Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder 

som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna”. I 

de allmänna råden (AFS 2015:4, s. 10) står det även att ett exempel på förläggning av 

arbetstid som kan leda till ohälsa är “långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider 

och platser med förväntningar på att vara ständigt nåbar”. Det kan ses som ett exempel på en 

konsekvens av det gränslösa arbetet. Dessa föreskrifter är en nödvändighet i dagens samhälle 

där arbete och privatliv går allt mer in i varandra och där möjligheterna för övertidsarbete i 

hemmet är stora. 

 

3.3 Begreppsförklaringar 

Här följer förklaringar på centrala begrepp i studien. Dessa är Gränslöst arbete, chef, ledare 

och mellanchef. 

3.3.1 Gränslöst arbete 

Begreppet “gränslöst arbete” avses i den här studien utifrån Allvins et al. (2006) definition av 

begreppet. Det gränslösa arbetet kännetecknar ett arbete som inte längre är inramat i tid och 

rum vilket har lett till att gränsen mellan arbete och privatliv suddats ut. (Allvin et al. 2006) 

3.3.2 Chef  

En ”chef” är en formell ledare med definierade ansvars- och befogenhetsområden. Chefen har 

en bestämd position inom organisationen och är utnämnd uppifrån av överordnade chefer 

(Ahltorp, 1998). 
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I den här studien kommer respondenterna benämnas som “chefer”. Detta på grund av att vi 

sökt efter respondenter som innehar positionen som chef. Det är inte vår uppgift att definiera 

dem som ledare, dock ser några sig själva som ledare vilket redogörs för i resultatet. 

3.3.3 Ledare 

En ”ledare” växer fram underifrån och uppnår legitimitet. Ledarskap går att jämföra med en 

relation snarare än med en position. Ledaren är informell och ledarskapet bygger på osynliga 

kontrakt mellan ledaren och medarbetarna (Ahltorp, 1998). 

3.3.4 Mellanchef 

Med begreppet “mellanchef” utgår denna studie utifrån en bred definition. Mellanchefer 

definieras då som alla chefer mellan högsta ledningen och den operativa personalen (Herzig 

och Jimmieson, 2005) 

 

4. Tidigare forskning 

För att sätta oss in i tidigare forskning som är relevant för den här studien har vi skapat tre 

teman. Dessa tre teman ger en bakgrund till tidigare forskning som är relevanta för studiens 

syfte och frågeställning. Dessa tre teman är arbete i dagens samhälle, ledarskap och balansen 

mellan arbete och privatliv. Temat, arbete i dagens samhälle belyser vi med hjälp av två 

artiklar. Bains (2005) studie, Constructing an artistic identity visar arbetets betydelse för 

individen vilket är relevant då vi undersöker mellanchefers upplevelse av sin yrkesroll. Det är 

därför av betydelse att med hjälp av Bain (2005) förstå arbetets betydelse för individer. Den 

andra artikeln Individual emotion in work organizations (Rafaeli och Worline, 2001) 

diskuterar att känslor är organisatoriska och visar att arbetet påverkar individers känslor i 

form av kontroll. Då vår studie syftar till att undersöka yrkesroller är Rafaeli och Worlines 

(2001) studie relevant för att förstå hur mellanchefers känslor påverkas i sitt arbete. Temat 

ledarskap belyser vi genom Butkeviciené, Vaidelyté och Snapstienés (2011) studie, A 

manager or a leader? Analysis of managerial and leadership competences in Lithuanian civil 

service. Artikeln visar på relationen mellan idealtypen av ledarskap och faktiska ledare inom 

en organisation. Det är viktigt att förstå relationen mellan idealtypen av ledarskap och de 

faktiska ledarna för att förstå hur mellancheferna i vår studie förhåller sig till sin yrkesroll och 

hur de upplever den. Temat balansen mellan arbetsliv och privatliv har vi belyst med hjälp av 

två artiklar. Den första artikeln, Balancing Work Life And Home Life: What Can 

Organizations Do, to Help (Hall och Richter,1989) visar betydelsen av att dra gränser mellan 
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arbetsliv och privatliv för att inte bli utbränd. Då syftet med vår studie är att studera skiftet 

mellan yrkesroll och privatliv är artikeln av relavans. För att få förstålese för hur individer 

korsar gränser mellan arbete och privatliv används Ashforth, Kreiner och Fugates (2000) 

studie, All in a Day's Work: Boundaries and Micro Role Transitions. Författarna har utvecklat 

en modell som visar att övergången mellan arbete och privatliv sker genom olika roller. 

Författarna beskriver även hur processen går till när en individ byter roll.  

 

4.1 Arbete i dagens samhälle 

Bain (2005) skriver i sin artikel att individer i industrialiserade samhällen spenderar den 

största delen av sin vakna tid på arbetet. Bain (2005) menar att arbete är en central del i det 

moderna samhället. Hon menar att lönearbete är en huvudsaklig källa för en individs 

självförverkligande och självkänsla. Det kan också vara centralt för individens status som 

medborgare. Att arbetet är centralt för att förstå hur människor väljer att identifiera sig, menar 

Bain (2005) inte är förvånande med tanke på att när de flesta främlingar möts, frågar dem 

"Vad gör du?" som en form av samtals introduktion.  

 

Rafaeli och Worline (2001) diskuterar hur känslor hanteras inom organisationer i dagens 

samhälle. Känslor är något som kan tänkas vara individers egna, men författarna menar att 

känslor ständigt är ihopkopplade med andra människor och med andra sociala konstruktioner, 

där en av den främsta är organisationer. Känslor finns alltid inom organisationer då 

organisationer består av individer. Dagens arbetsliv präglas av att medarbetare har kontroll 

över sina känslor inom organisationer. Det kan ge olika konsekvenser för individen och 

organisationen. Det kan skapa effektivitet i organisationer där exempelvis en känslomässig 

distans mellan chefer och deras anställda kan vara viktig för att inte chefer ska påverkas för 

mycket av sina anställdas känslor. Det uttrycks som viktigt för att chefer effektivt ska kunna 

leda sina anställda framåt. Författarna beskriver därmed att en känslomässig dynamik mellan 

chefer och medarbetare skapar effektivitet i organisationer.   

 

Då individer strävar efter kontroll över sina känslor inom organisationer påverkar det 

individen. Rafaeli och Worline (2001) menar att det kan bli attraktivt för individer att fly från 

svårigheter i privatlivet till de kontrollerade känslorna inom arbetslivet. Författarna menar 

således att känslor är organisatoriska. Huvudpoängen är att känslor inte är en fråga för enstaka 

individer utan även en fråga för organisationer. Det kan hanteras på olika sätt och det 

vanligaste i dagens samhälle är att individens känslor styrs inom organisationer då individer 
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måste kontrollera känslor och agera professionellt. Författarna hoppas på en utveckling där 

individens känslor kan vara med och skapa organisationskulturen i framtiden istället för att 

känslorna ska styras. 

 

4.2 Ledarskap 

Butkeviciené, Vaidelyté och Snapstiené (2011) diskuterar skillnaden mellan chefskap och 

ledarskap. Författarna presenterar två modeller, idealtypen av ledarskap samt den “riktiga” 

typen av ledarskap. Idealtypen av ledarskap beskriver de värderingar som eftersträvas för en 

tjänsteman i en ledarroll. Det “riktiga” ledarskapet beskriver de personliga värderingarna som 

de faktiska ledarna i organisationen har. Deltagarna i studien fick beskriva idealtypen av en 

ledare och sedan beskriva sina egna ledare inom arbetslivet. 

 

I studien framkom att de värderingar som eftersträvas i idealtypen av ledarskap var 

egenskaper som ärlighet, kompetens, att kunna ta ansvar samt vara kommunikativ. Dessa 

egenskaper överensstämmer med de egenskaper som deltagarna i studien ansåg att de 

“riktiga” ledarna inom deras organisation hade, att ta ansvar, vänlighet, ärlighet och 

kompetens. Författarna kom fram till att idealtypen av ledarskap egentligen beskriver de 

“riktiga” ledarna som organisationer faktiskt har. 

 

4.3 Balansen mellan arbete och privatliv 

Som tidigare nämnts har det under de senaste åren blivit allt svårare att uppnå en balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Hall och Richter (1989) studerar hur övergången mellan arbete 

och privatliv ser ut. Författarna menar att det bästa sättet att studera detta är att studera hur de 

olika domänerna, hemmet och arbetet, samverkar och genom att titta på deras gränser. 

Övergångar över gränserna mellan arbete och hemmet kan både vara planerad och benämnd. 

Den planerade övergången är den fysiska övergången när en individ förflyttar sig från en 

domän till en annan, till exempel när individen går till och från jobbet. Den benämnda 

övergången är den psykologiska förändringen som uppstår när en individ befinner sig fysiskt i 

en domän men mentalt börjar tänka på den andra (Hall och Richter, 1989). Författarna menar 

att individer behöver en tydlig gräns mellan domänerna då för mycket överlappning kan leda 

till utbrändhet. Gränsdragningen behöver nödvändigtvis inte vara en vägg mellan domänerna 

men det är viktigt att det finns någonting som hjälper individerna att skilja på domänerna 

(Hall och Richter, 1989). 
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Ashforth, Kreiner och Fugate (2000) har också studerat gränsdragningen mellan arbete och 

privatliv. Författarna skiljer på individers olika roller i privatlivet och arbetslivet. Författarna 

har utvecklat en modell som visar övergången mellan de olika rollerna och hur processen går 

till när en individ byter roll. Författarna skiljer på segmenterade roller och integrerade roller 

då gränserna mellan dessa roller har olika grad av flexibilitet och genomtränglighet. Individer 

med segmenterade roller har stora skillnader i rollidentiteterna och oflexibla och 

ogenomträngliga gränser. Individer med integrerade roller har däremot flexibla och 

lättgenomträngliga gränser där skillnaden mellan rollernas identitet blir liten. Rollernas 

flexibilitet handlar om hur en individ töjer sina gränser i en domän i olika miljöer och vid 

olika tidpunkter. Genomträngligheten i en roll gör att en individ kan vara fysiskt placerad i en 

domän men psykiskt inblandad i en annan roll. Genomträngligheten kan vara psykisk då en 

individ kan oroa sig för ett sjukt barn under arbetsdagen eller beteendemässiga som att bli 

kontaktad av en kollega i hemmet (Ashforth, Kreiner och Fugate, 2000). 

 

Kontrasten mellan individernas rollidentiteter varierar beroende på om de har segmenterade 

eller integrerade roller. En individ med segmenterade roller har lättare att skapa och 

upprätthålla rollgränser men svårare att korsa rollgränserna. En individ med integrerade roller 

har svårare att skapa och upprätthålla rollgränser men lättare att korsa rollgränserna. Hur 

övergången mellan individens olika roller tar sig uttryck är således beroende på hur 

segmenterade eller integrerade de är. 

 

5. Teori 

Studien är en sociologisk och lyfter därför inte fram ledarskapsteorier trots att ledarskap är ett 

tema i studien. För att förstå ämnet ur ett sociologiskt perspektiv kommer sociologiska teorier 

användas. Teoriavsnittet är uppbyggt utifrån två teman, samhälle och arbete samt roller. Det 

första temat, samhället och arbete, hjälper oss förstå hur frågeställningen kan förstås utifrån 

ett samhällsperspektiv. Det andra temat, roller, hjälper oss förstå skiftet mellan yrkesroll och 

privatliv på individnivå.  

 

5.1 Samhället och arbete 

Allvin et al. (2006) bidrar med ett perspektiv på hur arbetslivet har förändrats och blivit mer 

gränslöst. Det presenteras två modeller för hur arbetsliv och privatliv förhåller sig till och 

påverkar varandra, något som är relevant för vår frågeställning för att lyfta fram hur skiftet 
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mellan yrkesroll och privatliv. Riesmans (1999) tre karaktärstyper kan hjälpa oss att förstå hur 

individer internaliserar de krav som behövs för att samhället ska fungera. Då syftet med 

studien även är att studera mellanchefernas upplevelse av sin yrkesroll kan Riesmans (1999) 

teori hjälpa oss att förstå hur yrkesrollen och samhället utvecklas tillsammans.  

 

5.1.1 Gränslöst arbete 

Idag är särskiljandet mellan arbete och privatliv inte en lika tydlig del i samhället som det var 

förr. När arbetet präglades av industriarbete så utfördes arbetet på arbetstid och på 

arbetsplatsen. Det arbetssättet har präglat samhället och varit synonymt med lönearbete. Idag 

arbetar allt fler människor hemifrån eller på resande fot och med oregelbundna tider. Den nya 

tekniken gör också att människor kan vara tillgängliga när som helst. Allt det bidrar till att 

gränsen mellan arbete och fritid luckras upp (Allvin et al. 2006). Det gränslösa arbetet innebär 

att arbetet utförs vid olika tidpunkter och på olika platser. Det finns inte längre givna 

arbetsuppgifter eller vägledning för vad som ska göras. Arbetstagare måste själva planera och 

ta ansvar för arbetet. Allvin et al. (2006) diskuterar tre olika modeller som föreslagits för hur 

arbete och privatliv förhåller sig till varandra och påverkar varandra. Dessa modeller är 

segmenteringsmodellen, överspridningsmodellen och kompensationsmodellen. Vi tar upp två 

av dessa. 

 

5.1.1.1 Segmenteringsmodellen 

 

Figur 2. Segmenteringsmodellen ur Gränslöst arbete (Allvin et al. 2006, s.105) 

 

Modellen visar när arbete och övrigt liv existerar parallellt och helt utan påverkan av 

varandra. Arbete i denna modell präglas av materiella behov och det övriga livet präglas av 

sociala och emotionella behov. Detta var vanligt i industrisamhället då arbetet präglades av 

fysiskt tunga arbeten och det krävdes en tydlig gräns mellan arbete och privatliv. Hemmet var 

en plats för arbetarna att få koppla av och kunde släppa arbetslivets krav och förväntningar. I 

och med att människor utvecklat nya typer av arbeten där inte industriarbete längre är det 

centrala behövs en ny modell. Allvin et al. (2006) belyser det genom överspridningsmodellen. 
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5.1.1.2 Överspridningsmodellen 

 

Figur 3. Överspridningsmodellen ur Gränslöst arbete (Allvin et al. 2006, s. 106). 

 

Modellen visar att den ena sfären tenderar att påverka hur livet blir i den andra sfären. 

Gränserna mellan sfärerna är således genomträngbara. Erfarenheter, attityder och upplevelser 

inom arbetslivet påverkar attityder och beteenden även i det övriga livet. Den vanligaste och 

mest väldokumenterade överspridningen är den negativa från arbetssfären till det övriga livet. 

En sådan negativ form av överspridning utformar sig oftast i uttröttningseffekter och 

stressrelaterad symtom. 

 

5.1.2 Tre karaktärstyper 

Riesman (1999) beskriver att den rådande samhällstypen skapar en karaktärstyp. Han menar 

att det finns ett samband mellan karaktärstypen och samhället då individer utvecklar den 

karaktärstyp som är nödvändig för samhällets utveckling. Ett begrepp som beskriver 

sambandet mellan karaktär och samhälle är konformitet. Det innebär att individer beter sig 

som det förväntas av dem av omgivningen. Riesman (1999) definierar tre olika karaktärer. 

Den traditionsstyrda, den inifrånstyrda samt den gruppstyrda karaktären. Vi kommer använda 

oss av två av dessa. De inifrånstyrda individerna lever i ett samhälle där traditionen är upplöst 

och samhället präglas av ökad personlig rörelse, snabb kapitalackumulation och tekniska 

förändringar. Samhället ger ökade möjligheter och individerna har därmed utvecklat en större 

initiativkraft för att ta sig an dessa möjligheter. Det inplanteras en inre drivkraft, ett gyroskop 

i individen som barn. Det bidrar till att individen prioriterar sina mål före allt annat och 

samhället är i hög grad individualiserat. Den inifrånstyrda karaktären kännetecknas av tydliga 

chefer, målstyrda individer och individer som inte prioriterar sociala relationer (Riesman, 

1999). 

 

Från den inifrånstyrda karaktären har i takt med samhällsutvecklingen den gruppstyrda 

karaktären utvecklats. Den gruppstyrda individen lever i ett överflödssamhälle. Det viktigaste 
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i det gruppstyrda samhället är omgivningen och att inte avvika från gruppen. Grupptrycket är 

centralt i detta samhälle som även präglas av jantelagen. Konformiteten i det gruppstyrda 

samhället garanteras eftersom individer ständigt blir påverkade av andra människor i sin 

omgivning. Individernas “jag” definieras utifrån andra som exempelvis familj och 

arbetskollegor. Det fysiska arbetet är inte längre det viktigaste utan arbete och privatliv 

smälter samman och arbetet ska vara roligt. På arbetet är det samverkan med människor som 

är det viktigaste och personalfrågor har blivit viktigare än produktion. Riesman (1999) 

beskriver att den gruppstyrda chefen är tvungen att utveckla relationer med alla sina anställda, 

oavsett om chefen vill det eller inte. Detta kallar Riesman (1999) för personalisering. Denna 

personalisering är dock falsk eftersom den är påtvingad. Även om den inte medvetet 

missbrukas. Det tvingar individen att inta en roll och inte visa sina äkta känslor, oavsett om 

individen vill det eller inte. 

 

5.2 Roller 

Här lyfter vi fram Goffmans (2004) teori om roller. Teorin om roller är relevant för vår studie 

då syftet är att undersöka hur mellanchefer upplever sin yrkesroll. Det är även av relevans för 

att förstå skiftet mellan yrkesroll och privatliv på individnivå. Det presenteras en 

dramaturgisk ram med begrepp som ger oss verktyg att förklara sociala situationer, vilket vi 

anser att arbete och privatliv är. 

 

Goffman (2004) beskriver att individer innehar olika roller att växla mellan. Han tar upp två 

motpoler när det gäller roller. De som uppriktigt tror på sin roll och de som är cyniska till sin 

roll. De som uppriktigt tror på sin roll är övertygande om att det intryck och de egenskaper 

som de förmedlar är äkta. Ju mer en person tror på sin roll och förmedlar den trovärdigt desto 

mer knyter rollen an till personens “jag”.  De individer som är cyniska till sin roll är medvetna 

om att de spelar en roll, att de lurar sin publik. Detta behöver inte vara av ondo, utan att lura 

publiken kan vara det bästa för samhället, organisationen eller den sociala situation där detta 

äger rum. 

 

5.2.1 Publiken 

För att spela en roll menar Goffman (2004) att det krävs en publik. Aktören måste försöka 

läsa av publikens förväntningar på rollen som spelas och spela därefter. Då aktörerna har olika 

roller att växla mellan har de även olika publik för dessa. Goffman (2004) beskriver att 

aktörer har en tendens att vilja skilja på rollerna och inte låta en publik se fel roll. 
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5.2.2 Fasaden 

Goffman (2004) beskriver att för att en roll ska vara trovärdig används en 

intrycksstyrning.  Intrycksstyrningen är till för att publiken ska få det intryck som aktören vill 

förmedla. Det görs genom en rad tekniker som fasader, uppträdanden och manér. Fasaden är 

den del av framträdandet som alltid finns med och definierar situationen för observatörerna. 

En del av fasaden är den personliga fasaden som syftar på de detaljer som förknippas med 

aktören som person. De kan följa med aktören vart den än befinner sig. Det kan vara klädstil, 

hur personen talar, gester, kön, ålder med mera. För att vidare utveckla den personliga fasaden 

beskrivs två delar: uppträdande och manér. Uppträdandet förmedlar personens sociala status 

medan manér förmedlar vilken typ av roll personen har inom en specifik situation. Goffman 

(2004) tar upp ett exempel där ett undfallande manér förmedlar att personen inte kommer att 

inta en ledarroll i en grupp. Han beskriver även att fasaden tenderar att bli institutionaliserad 

och bidra till att bilda stereotypiska förväntningar på hur rollen ska vara. Fasaden blir då en 

kollektiv representation och lever vidare oberoende av individen. Det innebär att när en 

individ tar sig an en roll händer det ofta att en fasad redan upprättats för rollen. När fasaden 

och rollen är trovärdiga måste individen upprätthålla dessa i sitt framträdande (Goffman, 

2004). 

 

5.2.3 Regioner 

Goffman (2004) skiljer på två regioner i framträdandet, den främre regionen och den bakre 

regionen. När aktören befinner sig i den främre regionen sker framträdandet. I den bakre 

regionen behöver aktören inte spela sin roll utan kan slappna av. Här behöver inte handlingar 

som inte är förenligt med rollen hållas hemliga. Den bakre regionen är en plats där aktören 

kan förbereda sig på sitt framträdande i den främre regionen. Tillträdet till den bakre regionen 

är oftast kontrollerat för att publiken inte ska se ett framträdande som inte är till för dem. 

 

6. Metod 

I metodkapitlet redogörs tillvägagångssättet för studien och de val som gjorts längst vägen. 

Studien utgår från kvalitativ metod, både metodologisk individualism och kollektivism samt 

hermeneutik som vetenskapligt perspektiv. Det redogörs även för den förförståelse vi gått in 

med i studien, en metodargumentation i relation till tidigare forskning samt en utgångspunkt 

från semistrukturerade intervjuer. I metodkapitlet beskrivs även tillvägagångssättet för studien 

där dess underrubriker är: uppsatsprocess, avgränsning, urvalsram, bekvämlighetsurval, 
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genomförandet av intervjuer och analysmetod. I slutet av kapitlet redogörs för hur studien 

förhåller sig till etiska perspektiv samt våra kritiska reflektioner kring studien.   

 

6.1 Metodologi 

Metodologi kan ses som olika perspektiv på kunskap. Det är viktigt att redogöra för den 

metodologiska utgångspunkten eftersom den styr den kunskap som produceras i studien. 

Metodologi kan även ses som vilka vetenskapliga “glasögon” vi som forskare ser världen 

utifrån (Sjöberg, 2008). Studien syftar till att förstå upplevelser av yrkesrollen för chefer inom 

offentlig förvaltning och skiftet mellan yrkesroll och privatliv. Kunskapen syftar inte till att 

förändra eller förklara utan förstå respondenternas subjektiva verklighet.  

 

Frågeställningen en styr vilken metodologisk utgångspunkt en studie ska komma att ha. Vår 

frågeställning: “Hur upplever mellanchefer i offentlig förvaltning sin yrkesroll och hur kan 

skiftet mellan yrkesroll och privatliv förstås i relation till det gränslösa arbetslivet? “ utgår 

från en förstående metodologi. Kunskapen som genereras utifrån det perspektivet syftar inte 

till att generalisera utan begränsas till de specifika respondenternas upplevelser (Alvesson och 

Sköldberg, 2015). Det innebär att vi utgår från en kvalitativ utgångspunkt i studien. Den 

metodologiska utgångspunkten styr även vilken metodansats och insamlingsmetod som är 

relevant för oss att använda oss av och är således ett argument till dessa val som redogörs för 

längre fram. 

 

6.2 Kvalitativ metod 

Valet av forskningsmetod beror på vad forskaren syftar till att undersöka. Kvalitativa studier 

kännetecknas av ”mjuka data” vilket innebär att data utgörs av ord och beskrivningar snarare 

än siffror. Genom kvalitativa studier kan främst frågor kring individers upplevelser besvaras 

(Ahrne och Svensson, 2011). Kvalitativa metoder strävar efter subjektiva upplevelser av det 

som undersökts. Därför tenderar kvalitativa studier att omfatta mindre populationer och är 

svåra att generalisera. Då studiens fokus ligger i att studera nio mellanchefernas upplevelser 

och tolkningar av sin verklighet lämpar sig kvalitativ metod för studien.  

 

6.3 Metodargumentation i relation till tidigare forskning 

Den tidigare forskningen vi tagit del av utgår från olika metoder. Ett exempel är Butkeviciené, 

Vaidelyté och Snapstiené (2011) som i sin studie utgår från kvantitativ metod. Syftet i studien 

är att undersöka en stor del av den Litauens offentliga förvaltnings syn på egenskaper en chef 
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eller ledare bör ha. Studien har 511 informanter och utgår därför från kvantitativa data genom 

en surveyundersökning. Vid en jämförelse mellan den studien och vår studie finns stora 

skillnader. Det är skillnader i studiernas syften vilket bidrar till skillnader i metod. Vår studie 

syftar inte till att generalisera utan att förstå respondenternas subjektiva upplevelser. Därför är 

kvalitativ metod bättre lämpad i vår studie. Det innebär även att vår studies omfattning blir 

liten, med 9 respondenter. 

 

Ett exempel på en tidigare studie som utgått från kvalitativ metod med intervjuer som 

metodval är Hall och Richters (1989) studie. Syftet i studien är att förstå övergången mellan 

arbetsliv och privatliv. Även här spelar syftet den avgörande rollen för metodvalet. 

Författarna vill få förståelse för sitt fenomen, något som är gemensamt även för vår studie. 

Författarna vill kunna urskilja nyanser i övergången mellan arbete och privatliv vilket även är 

ett argument till deras metodval. Då även vår studie vill finna nyanser i skiftet mellan 

yrkesroll och privatliv motiverar det till en kvalitativ metod. 

 

6.4 Metodologisk individualism och kollektivism 

En central utgångspunkt i studien är huruvida studien förhåller sig till metodologisk 

individualism eller kollektivism. Det förhållningssättet kommer att påverka hur vi producerar 

kunskap genom den här studien. Vi vill undersöka upplevelsen av yrkesrollen och därför rör 

vi oss inom fältet arbetsliv. Vi undersöker upplevelsen av yrkesrollen, privatlivet och skiftet 

mellan dessa vilket görs genom metodologisk individualism. Vi inspireras därmed av 

symbolisk interaktionism och gör detta genom att använda Goffman (2004) som teoretisk 

utgångspunkt. Vi tror dock inte att det kan undersökas isolerat från arbetslivet i ett 

samhällsperspektiv och vill därför även utgå från ett kollektivistiskt perspektiv och utgår 

därför även från Riesman (1999) och Allvin et al. (2006) som teoretiska utgångspunkter. I 

frågeställningen kan det utläsas en utgångspunkt från både metodologisk individualism och 

kollektivism. För att besvara vår fråga “Hur upplever mellanchefer i offentlig förvaltning sin 

yrkesroll och hur kan skiftet mellan yrkesroll och privatliv förstås i relation till det gränslösa 

arbetslivet?” förutsätter det att individer är subjekt som kan uppleva olika verkligheter men 

även att det finns en påverkan från samhälleliga strukturer. För att kunna besvara vår 

frågeställning bör därför båda tankesystem medverka. 
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6.5 Hermeneutik 

Den förstående metodologin i relation till den metodologiska individualismen syftar till att 

förstå respondenternas subjektiva verklighet. Studien är därför inspirerad av hermeneutiken 

som vetenskapsteoretiskt perspektiv. Hermeneutiken kan bidra till att förstå mellanchefers 

upplevelse av sin yrkesroll samt skiftet mellan yrkesroll och privatliv. Det finns flera  

vetenskapsteoretiska perspektiv där fokus ligger på personliga upplevelser. Vid studiens 

början var tanken att utgå från fenomenologin men sedan valdes hermeneutiken. Inom 

fenomenologin ligger fokus på att hitta essensen i ett fenomen (Denscombe, 2009), något som 

inte överensstämde med vår studie. Studiens huvudfokus är respondenternas tolkning av deras 

verklighet, vilket även är fokus inom hermeneutiken (Lundin, 2008). Hermeneutiken passar 

således vår studie då vi studerar upplevelsen av yrkesrollen och skiftet mellan yrkesrollen och 

privatliv. 

 

En central del i hermeneutiken är förståelse för den subjektiva livsvärlden. Människors 

subjektiva livsvärld präglas av normer, värderingar, handlingssätt, seder, språk, traditioner 

och sociala institutioner som färgar deras verklighet (Lundin, 2008). Studien syftar till att 

undersöka hur mellanchefernas livsvärld präglas av yrkesrollen samt skiftet mellan yrkesroll 

och privatliv. Vi vill därför sätta oss in i intervjupersonernas livsvärld och förstå deras 

verklighet och därmed den meningsfullhet som de skapar. Hermeneutiken har även för avsikt 

att få förnyad och fördjupade tolkningar. Det görs genom en tolkningsprocess som innefattar 

en del och en helhet, den hermeneutiska spiralen. Innebörden av spiralen är att börja tolka i en 

del och sätta den tolkningen i relation till helheten (Lundin, 2008). Utgångspunkten i den 

hermeneutiska spiralen är således för oss att sätta oss in i intervjupersonernas tolkningar och 

sätta deras tolkningar i relation till forskningsfältet inom ämnet. För att sätta oss in i helheten 

har vi satt oss in i tidigare forskning. Det är dock svårt att få tillgång till en helhet då det är 

omöjligt för oss att överblicka hela fältet inom vårt ämne. Vi är därmed en aning kritiska till 

att vi ska kunna se en helhet. Hermeneutikens begränsningar är främst att kunskapen inte går 

att generalisera (Denscombe, 2009). Den kunskap som genereras är istället subjektiv och 

fokuserar på respondenternas upplevelser. I vår studie finns en medvetenhet kring detta. Dock 

har vårt syfte aldrig har varit att generalisera resultatet, utan att lyfta fram den subjektiva 

upplevelsen. 
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6.6 Förförståelse 

För att vara etisk mot vår egen studie så redogörs för vår förförståelse. Det görs för att studien 

kan påverkas av vår förförståelse och det bör därför finnas en öppenhet gällande den. Vår 

utgångspunkt när vi började planera för kandidatuppsatsen var att personers yrkesroll i dagens 

samhälle speglar vem personen är. Vår förförståelse är således att yrkesrollen påverkar 

individen. Vi valde även att fokusera på chefer för att de enligt vår förförståelse har en mer 

auktoritativ position inom en verksamhet. Valet att undersöka chefer präglas av en 

förförståelse att rollen som chef eventuellt kan påverka privatpersonen. Vi har således en syn 

på chefer som innebär att individen måste kontrollera sitt sätt att vara då de har mycket ansvar 

och måste agera professionellt. Vi tror att det sättet att agera påverkar personen även privat. 

Mycket av vår förförståelse kommer från egna erfarenheter men även från tidigare forskning. 

 Från den utbildning vi går finns även en förförståelse angående Goffmans (2004) teori om 

roller. Vi har läst om den och hade från början en tanke om att den kan beskriva hur individer 

går in i en roll på jobbet. Här har vi en kritisk medvetenhet kring att frågorna i intervjuerna 

kan ha påverkats av vår förförståelse om en teori.  

 

6.7 Semistrukturerade intervjuer 

Den metodinsamling som använts är intervjuer. Studiens syfte är att undersöka erfarenheter 

och upplevelser och därför lämpar sig intervjuer bäst för det. Intervjuerna ger oss utvecklade 

svar som vi inte hade kunnat få ta del av genom exempelvis enkäter. Intervjuer låter oss ta del 

av respondenternas spontana och direkta reaktion på frågorna och låter dem utveckla sina 

tankar och känslor inför oss vilket är nödvändigt då vi vill förstå deras upplevelser. En stor 

fördel med intervjuer är att vi får chans att ta del av det som respondenten tar för givet och 

uttrycker som självklarheter (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011). En svaghet är dock att 

intervjuer inte ger en helhetsbild av ett fenomen, något som heller inte eftersträvas i vår studie 

och därför inte behöver vara en svaghet. Det finns dock en svaghet med intervjuer som kan ha 

betydelse för resultatet i denna studie. Intervjuer är ett resultat av ett samtal på en specifik 

plats vid en specifik tid där det som respondenterna säger kan ha ett annat syfte än vad vi som 

intervjuar tänker oss (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011). 

 

6.8 Intervjuguide 

Intervjuguiden är semistrukturerad. Det gjordes för att få möjligheten att växla mellan öppna 

och mer specifika frågor eftersom respondenterna har olika benägenheter att prata fritt. 

Intervjuguiden är uppbyggd med olika teman och frågor efter studiens syfte och 
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frågeställning. De teman vi har använt oss av i intervjuguiden är bakgrund, yrkesrollen, 

upplevelsen av yrkesrollen och privatlivet. Varje tema inleds med en bred fråga där 

respondenten har möjlighet att själva prata fritt. Därefter har varje tema en rad underfrågor för 

att fånga upp det respondenterna inte själva tar upp som är av intresse för studien och för att 

undvika misstolkningar. Temat bakgrund syftar till att få individen att berätta om sig själv för 

att undersöka hur de identifierar och kategoriserar sig själva. Temat bakgrund är därmed till 

för att vi som intervjuare inte ska framkalla eller styra respondenten åt någon riktning när de 

beskriver sig själva. Temat yrkesrollen består av frågor beträffande respondenternas arbete. 

Med det vill vi få respondenten att beskriva innebörden av sin yrkesroll. Temat upplevelsen 

av yrkesrollen är till för att skapa ett djup kring deras yrkesroll. Där ligger fokus på om 

respondenten anser sig gå in i en roll på jobbet, tankar kring det och värderingar kring arbetet. 

Temat privatlivet syftar istället till att undersöka hur respondenten beskriver sin lediga tid. En 

viktig del i det temat är att undersöka hur respondenten drar gränsen mellan den 

professionella och den privata personen. 

 

6.9 Tillvägagångssätt 

Nedan följer redogörelser för hur vi gått tillväga i studien.  De underrubriker som följer är: 

uppsatsprocess, avgränsning, urvalsram, bekvämlighetsurval, genomförandet av intervjuer 

och analysmetod. 

 

6.9.1 Uppsatsprocess 

Uppsatsidén startade med ett intresse för att studera yrkesroller som har en auktoritativ roll då 

vår förförståelse var att en sådan roll påverkar individerna i privatlivet. I processens början 

valdes en specifik yrkesroll ut för att avgränsa studien. Den yrkesrollen var poliser, då vi 

ansåg att det är en auktoritativ yrkesroll, vilket låg inom vårt intresseområde. Frågeställningen 

var då utformad för att kunna besvara yrkesrollens påverkan på identiteten. Det kunde inte 

genomföras då polisens säkerhetsavdelning inte valde att gå vidare med studien. Processen 

fortsatte med att en ny yrkesroll valdes ut och den nya yrkesrollen blev militärer inom 

försvaret då vår förförståelse var att det också är en auktoritativ roll. Med militärer som 

yrkesroll ändrades frågeställningen till att besvara hur skiftet sker mellan yrkesroll och civil. 

Då vi inte fick tillgång till fältet och intervjupersoner kunde denna studie inte heller 

genomföras. Det sista steget i processen landade i att studera chefers yrkesroll. Det valet 

gjorde vi på grund av att vår förförståelse är att chefsrollen också är en yrkesroll som är 
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auktoritativ. Vi blev längst vägen även intresserade av hur cheferna påverkas av det nya 

gränslösa arbetslivet (Allvin et al. 2006). Den nya frågeställningen hamnade således i att 

besvara “Hur upplever mellanchefer i offentlig förvaltning sin yrkesroll och hur kan skiftet 

mellan yrkesroll och privatliv förstås i relation till det gränslösa arbetslivet?” Urvalsgruppen 

har således ändrats i tre steg och påverkat vår frågeställning. 

 

6.9.2 Avgränsning 

Vid valet att undersöka chefers yrkesroll valde vi även att avgränsa oss till chefer inom 

offentlig förvaltning. Valet att inrikta oss på offentlig förvaltning gjordes på grund av att få en 

mer homogen grupp respondenter och att deras kontaktuppgifter är lätta att få tag på genom 

offentliga hemsidor. Inom offentlig förvaltning finns en rad olika chefspositioner som 

rektorer, första linjens chefer, mellanchefer samt högsta chefer. Vi valde att fokusera på 

mellanchefer för att få en ytterligare avgränsning. Vi valde även att fokusera på en specifik 

kommun. Då vi inte fick tillräckligt med respondenter inom kommunen bräddades 

avgränsningen till en specifik kommun och region. Vi har inte valt att avgränsa oss gällande 

kön, ålder eller erfarenhet då det inte är motiverat utifrån syfte och frågeställning. Faktumet 

att avgränsningen i urvalsgruppen består av mellanchefer med olika arbetsområden kan leda 

till olika typer av svar. Vi har en medvetenhet kring detta och intervjuguiden är utformad på 

ett sätt som syftar till att respondenterna beskriver sin yrkesroll. På det sättet ser vi eventuellt 

hur yrkesrollerna skiljer sig åt. 

 

6.9.3 Urvalsram 

“En urvalsram är en objektiv förteckning över den population från vilken forskaren kan göra 

sitt urval” (Denscombe, 2009, s.40). Urvalsramen i studien är en kommunal och en regional 

hemsida. Det första utskicket med förfrågan att delta skickades ut till alla mellanchefer som vi 

kunde identifiera på den kommunala hemsidan. Valet av kommunal hemsida framför regional 

präglades av viljan att avgränsa oss till en specifik kommun. Då vi inte fick tillräckligt med 

svar och arbetet präglades av en tidspress bestämde vi oss för att göra ett till utskick och 

vände oss då till den regionala hemsidan. Avgränsningen breddades därmed till kommunen 

och regionen. Då sju av respondenterna arbetade inom samma kommun och två för regionen 

kan inte studien generaliseras till den offentliga förvaltningen inom kommunen och regionen. 

Urvalsramen hjälpte oss att finna respondenter men syftet är inte att på något sätt generalisera 

resultatet så att det ska representera mellanchefer inom offentlig förvaltning.   

 



 19 

6.9.4 Bekvämlighetsurval 

Ett bekvämlighetsurval bygger på att forskaren använder sig av de respondenter som finns till 

hands (Denscombe, 2009). I de flesta studierna finns en tidsram att följa vilket även gällde för 

oss. Urvalen skedde därför genom ett bekvämlighetsurval och utskicken skickades till de 

personer som hade kontaktuppgifter som var lätta att få tag på via den kommunala och 

regionala hemsidan. För att få tag i det antalet intervjuer vi behövde valdes de personer som 

svarade på vår förfrågan tills urvalet var mättat. Sammanlagt nio personer gav respons på 

utskicken och dessa personer blev våra respondenter. 

 

En generell nackdel med bekvämlighetsurval är om det inte genomförs av rätt anledning. 

Studieobjekt ska väljas för att de har något att tillföra syftet med studien (Denscombe, 2009). 

I vår studie har respondenterna främst valts för att de har något att tillföra studien men även 

för att deras kontaktuppgifter fanns tillgängliga. De var dock ingen självklarhet att dessa 

skulle ställa upp. De valdes därmed inte för att det fanns en medvetenhet om att de skulle 

ställa upp utan för att deras yrkesroll tillför något till studien.  

 

6.9.5 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på olika platser av praktiska skäl. Två intervjuer hölls på ett 

bibliotek och resterande intervjuer hölls på intervjupersonens kontor. Respondenterna fick 

välja mellan ett visst antal tider och platser för intervjuerna, allt för att underlätta deras 

deltagande. Det kan vara en begränsning i studien då intervjuer är ett resultat av ett samtal på 

en specifik plats, vid en specifik tid (Zetterquist och Ahrne, 2011). Platsen och tiden kan ha 

påverkat svaren i intervjuerna då vi dels intervjuade dem på deras arbetsplats och dels under 

arbetstid. Det innebär att det finns en chans att respondenternas svar, även om de inte är 

medvetna om det, haft ett specifikt syfte då de möjligtvis intagit sin yrkesroll under 

intervjuerna.  

 

Intervjuerna varade mellan 20 minuter till en timme. Samtliga intervjuer spelades in med 

tillåtelse från respondenterna. Vid utförandet av intervjun medverkade vi båda författare där 

vi turades om att hålla i intervjun medan den andra personen kontrollerade att intervjuguiden 

täcktes in. Det gjordes med syftet att intervjuaren skulle lägga fokus på att lyssna och ställa 

följdfrågor. Därför är det är viktigt att under intervjuerna sträva efter att vara öppna och 

lyssna efter som vad som uttrycks (Ödman, 2007). För att få fram vad intervjupersonen menar 

fick vi ibland be respondenten att utveckla några utsagor. Genomgående i intervjuerna har vi 
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därför försökt förstå individernas meningar genom att lyssna, tolka och ställa frågor. 

Intervjuguiden följdes men med en öppenhet inför att ställa följdfrågor som inte var nedskriva 

för att respondenten skulle kunna utveckla sina resonemang. Intervjuerna pågick tills dess att 

frågorna på intervjuguiden var täckta och materialet mättat. Intervjuerna avlutades med att 

fråga om respondenten ville tillägga något till diskussionen och därefter ansåg vi att intervjun 

var mättad. 

 

6.9.6 Analysmetod 

I resultatet framkommer en kort redogörelse för vilka respondenter som blivit intervjuade. 

Respondenterna har fått fiktiva namn och uttalanden som kan visa vem respondenten är har 

ersatts med “X” för att respondenterna ska garanteras anonymitet. Transkriberingen av det 

insamlade materialet genomfördes efter varje intervjutillfälle. Bandinspelningarna raderades 

så fort transkriberingen var färdig och intervjuerna var nerskriva. Transkriberingen 

genomfördes för att urskilja likheter och skillnader i intervjupersonernas berättelser. Därefter 

färgkodades samtliga intervjuer. Genom färgkoderna skapade vi sedan våra teman i resultatet. 

Det finns en medvetenhet om att olikheterna mellan respondenterna kan spegla sig i resultatet, 

som deras arbetserfarenhet och ålder.  

 

6.10 Etik 

För att kunna genomföra studien så etiskt som möjligt har vi förhållit oss till vetenskapsrådet 

etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen som framkommer i materialet ska 

inte kunna skada intervjupersonerna nu eller i framtiden. Vetenskapsrådet har fyra etiska 

huvudkrav på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven är behandlade genom en information- och samtyckesblankett som 

intervjupersonerna har fått tillgång till samt undertecknat. 

 

Informationskravet innebär att respondenterna informeras om syftet med uppsatsen. Det görs 

genom att berätta för intervjupersonerna om deras roll i studien och att varje intervju sker 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att en orsak behöver meddelas. För att ingen ska 

kunna identifiera intervjupersonen har respondenterna fått fiktiva namn och andra personer 

och platser som kan identifiera respondenten har skrivits ut som ”X”. Vi har gjort ett medvetet 

val att inte skriva ut respondenternas yrkestitel då det kan underlätta identifikationen av dem. 

I en studie som undersöker yrkesrollen kan det tänkas vara av relevans att skriva ut yrkestitel 

men vi har trots det, valt hålla respondenterna anonyma på grund av etiska skäl. 
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Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen måste ge samtycke för sitt deltagande. Det gör 

vi genom att under intervjutillfällena dela ut en blankett gällande information och samtycke 

som intervjupersonen får signera för att garantera att de fått all information. Hänsyn har även 

tagits till konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om 

respondenterna ska förvaras så att obehöriga inte ska kunna ta del av uppgifterna. Alla 

uppgifter som vi får fram i studien bevaras och skyddas så att endast vi själva har tillgång till 

dem. Alla intervjupersoner garanteras anonymitet. Vi har även ett ansvar att det material vi 

samlar in inte hamnar i orätta händer. Det görs genom att respondenterna fick fiktiva namn 

och genom att radera bandinspelningarna. Till sist använder vi oss av nyttjandekravet vilket 

innebär att uppgifterna endast får användas som ändamål till studien. Vi använder det 

insamlade materialet som ändamål för studien genom att vi enbart använder det insamlade 

materialet till resultat och analys. 

 

Som studenter är vi även representanter för lärosätet på Högskolan i Halmstad. Det är viktigt 

att ge ett positivt intryck dels för vår egen studie men även för framtida studenters möjlighet 

till samarbete framöver. Vi har haft en öppen dialog med representanterna för att värna om 

förtroendet för den här studien men även för Högskolan i Halmstad.  

 

6.11 Kritiska reflektioner 

En grundtanke inom hermeneutiken är att studier ska bidra till nya tolkningar på grundval av 

de gamla tolkningarna. Om vi ska kunna bidra med någonting nytt genom studien är det 

viktigt att ha kunskaper inom ämnet för att kunna utveckla nya kunskaper (Lundin, 2008). Vi 

vill kritiskt diskutera det faktum att vi inte hade satt oss in i ledarskapsteorier tillräckligt. Det 

framkom vid intervjuerna då respondenterna gjorde skillnad på chef och ledare, något som vi 

senare förstod var två olika vedertagna begrepp inom ledarskapsteori. Det faktum att 

respondenterna gjorde skillnad på det speglas i resultatet och därför genomgående i vår studie. 

Dock är vi kritiska till att vi inte själva läst oss till det och möjligtvis kunnat utforma 

intervjuguiden lite annorlunda utefter detta. 

 

En annan kritisk reflektion gäller den tidigare forskningen från Hall och Richter (1989). Vi 

vill lyfta fram en medvetenhet kring att studien publicerades 1989. Studien är därför inte ny 

och det är möjligt att det finns nyare forskning gällande ämnet på fältet. Vi valde trots det att 

använda oss av Hall och Richter (1989) då deras forskning gav oss en bra bakgrund till 

forskningsfältet. 
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Något som kan diskuteras är det faktum att avgränsningen till mellanchefer i offentlig 

förvaltning innebär att några respondenter har titeln “rektor” och några har titeln “chef”. Det 

går inte att ta ställning till om det påverkar resultatet i studien. Det kan dock framhävas att det 

finns en möjlighet att det påverkar respondenternas identifiering med sin yrkesroll. 

 

7. Resultat 

Nedan följer det gemensamma resultatet från mellanchefernas berättelser. Resultatet belyser 

likheter och skillnader i mellancheferna svar. Två huvudteman har skapats utefter vad som är 

relevant för studiens syfte och frågeställning. Dessa teman är yrkesrollen samt skiftet mellan 

yrkesroll och privatliv.  

 

7.1 Presentation av intervjupersoner 

Karin är 57 år och har jobbat inom HR i offentlig förvaltning hela sin yrkeskarriär. Idag är 

Karin personalchef. Anders är 50+ och arbetar som rektor sedan många år tillbaka. Anders är 

utbildad lärare. Helene arbetar med samhällsutveckling på regional nivå där hon är 

verksamhetschef. Magnus är 32 år och har största delen av sitt liv arbetat inom offentlig 

sektor. Idag arbetar han som chef inom offentlig förvaltning. Miriam är 52 år och arbetar som 

rektor på en gymnasieskola. Miriam har arbetat i skolans värld i cirka 15 år och är lärare i 

grunden. Pär är rektor på en gymnasieskola sedan 16 år tillbaka. Han är utbildad lärare och 

har arbetat inom skolan i cirka 30 år. Monika arbetar som chef för en förvaltning. Hon har 

arbetat i det privata näringslivet hela sitt liv men arbetar nu inom den offentliga sektorn. 

Camilla är utbildad journalist och arbetar sedan en kort tid tillbaka som chef inom en 

kommun. Björn är utbildad civilingenjör arbetar som stadsingenjör och är chef för en 

förvaltning. 

 

7.2 Yrkesrollen 

I det här temat presenteras det gemensamma resultatet av respondenternas upplevelse av sin 

yrkesroll. De beskriver vägen från att vara kollega till att vara chef som komplicerad och att 

det finns en skillnad på en chef och ledare. Respondenterna beskriver även upplevelsen av 

chefskapet samt om de anser att de går in i en roll på jobbet eller inte. 
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7.2.1 Att gå från kollega till chef 

Vägen till att bli chef beskriver majoriteten av respondenterna som slumpmässiga händelser 

som ledde dem fram till där de är idag. Ingen av respondenterna uttrycker att de hade en 

strävan efter att bli chef men många berättar att de alltid känt att de varit bra på att leda andra 

människor. Några blev rekryterade internt till chef på sin arbetsplats och blev därmed chef 

över sina före detta kollegor. De beskriver vägen från kollega till chef både som problematisk 

och utvecklande. Pär och Karin uttrycker: 

Eller jag är helt säker på att jag hade en annan jargong i lärarlaget... bland andra lärare 

som jag var tvungen att glida ifrån när jag... blev chef 

         Pär 

 

Jag är inte en i gruppen... och det är en smärtsam insikt när man gör det första gången... du 

får aldrig vara med i den innersta kretsen... du tillhör inte gänget utan man måste hitta det 

nån annanstans… 

         Karin 

 

Gemensamt för dem är att de uttrycker en känsla av att inte längre få vara en i gänget. Vid en 

övergång till chef förändrades relationer på arbetsplatsen.  

 

Chefsrollen beskrivs som prioriterad och de privata relationerna på arbetsplatsen beskrivs som 

att de kommer i andra hand. Majoriteten av respondenterna beskriver en känsla av att de blev 

sedda på ett annat sätt när de blev chefer. Majoriteten uttrycker det som att chefskapet förde 

med sig en ensamhet som respondenterna inte hade upplevt innan. Vid övergången till chef 

beskriver några respondenter att de tidigare haft erfarenheter av att inneha två roller i 

yrkesrollen samtidigt. Miriam var exempelvis lärare och rektor samtidigt. Hon berättar: 

Men ja det är ingen bra situation... rektorer ska inte undervisa! Så kan jag säga... och lärare 

ska inte vara rektorer haha… 

         Miriam 

 

Det beskrivs som mycket problematiskt att inneha två roller samtidigt då respondenterna var 

både arbetstagare och arbetsgivare, något som var svårt att hantera.  
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7.2.2 Skillnaden mellan chef och ledare 

Några av respondenterna beskriver sin yrkesroll mer som en ledarroll snarare än som en 

chefsroll. De beskriver att det finns en skillnad mellan att vara ledare och chef och att de 

gärna ser sig själva som ledare. När respondenterna beskriver skillnaden mellan chefskap och 

ledarskap har de gemensamma åsikter. Miriam säger: 

Men en chef för mig är någon som sitter och styr sitt kungarike från sitt rum… 

         Miriam 

 

En chef beskrivs som en person som styr med hela handen och kontrollerar sin personal 

genom policys och regler. En ledare beskriver respondenterna istället som en person som är 

en del av verksamheten och leder personalen genom stöttning. Helene beskriver att en chef 

har ett ansvarsområde som ser ungefär likadant ut hela tiden medan en ledare har nya 

uppgifter som varierar. Björn uttrycker att chefskapet är formellt och strikt och att det är 

viktigare att sträva efter att ha en bra relation till medarbetarna, att vara en lagledare. 

 

7.2.3 Chefskapet 

När respondenterna berättar om deras eget chefskap beskriver samtliga att det viktigaste som 

chef är att se till att det är en god stämning på jobbet. Respondenterna beskriver att en chef 

ska vara någon som sätter ribban för hur det ska fungera i gruppen. Att ha roligt på jobbet, att 

skoja och vara positiv beskrivs av samtliga som viktigt. Magnus arbetar alltid med öppen dörr 

för att skapa en öppenhet på arbetsplatsen. Monika brukar anordna pizzakvällar och afterwork 

för medarbetarna för att skapa god arbetsmiljö på jobbet. Björn berättar: 

 

Ja... jag vill vara nån sorts lagledare eller vad man ska säga... på jämställbar med alla... och 

jag vill skoja, tjoa och heja i korridoren med alla. 

         Björn 

 

En bra chef beskrivs av samtliga även som någon som inte styr för mycket. Återkommande i 

respondenternas beskrivningar är att chefen “inte ska vara inne och peta i detaljer”. Chefen är 

istället någon som har i uppgift att leda gruppen framåt och låta medarbetarna vara experter 

inom sina områden. Några respondenter beskriver att det inte är meningen att de ska kunna 

allt, utan att deras expertis ligger i att få gruppen och arbetet att fungera. 
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Majoriteten av respondenterna uttrycker att chefskapet för med sig ett visst sätt att bete sig på. 

Magnus berättar: 

Man måste vara ett föredöme... jag har exempelvis en privat- och en jobbmobil... och om jag 

har budgetansvar måste jag tänka på hur jag sköter mina pengar... Om jag är duktig att se till 

att betala parkeringen... jag måste tänka på allt... Så du måste ha rent samvete... verkligen… 

         Magnus 

 

Majoriteten av respondenterna berättar att de inte kan bete sig hur som helst utan att de måste 

föregå med gott föredöme. Helene beskriver även att hon måste behandla alla i gruppen 

rättvist då en chef inte kan favorisera någon medarbetare. Hon beskriver att en chef måste 

umgås lika mycket med alla medarbetare även om kemin är bättre med någon. Sammantaget 

uttrycker samtliga respondenter att som chef måste man kunna stå för sina handlingar, även 

som privatperson. Majoriteten av respondenterna anser även att det finns en gräns för hur 

privat en chef kan vara på jobbet. Magnus berättar: 

Jag kan aldrig egentligen gå ut här och se sur ut... Jag kan vara sur inombords... känna 

massa och kanske ha det tufft hemma om dottern är sjuk eller nåt sånt där... men jag kan 

aldrig gå ut här och liksom... låta dem se det för mycket. 

         Magnus 

 

Chefskapet kräver att respondenterna beter sig som det förväntas av dem. Känslor och åsikter 

lämnar cheferna generellt hemma för att uppträda professionellt. 

 

7.2.4 Att gå in i en roll på jobbet 

När respondenterna berättar om hur de är på jobbet säger majoriteten att de går in i en roll. 

Några av dem beskriver att det inte är något de tänker på dagligen, men att det finns en 

medvetenhet om att det är en yrkesroll de upprätthåller. Några av respondenterna betonar att 

det är viktigt att skilja på yrkesrollen och privatpersonen. Att gå in i en roll på jobbet beskrivs 

som ett skydd av några av respondenterna. I obekväma situationer eller tuffa arbetsuppgifter 

fungerar rollen som en barriär. De beskriver dock att de fortfarande ser sig själva som samma 

person både i arbetslivet och i privatlivet men de går in i en roll på jobbet för att chefsrollen 

kräver det. Anders säger: 

Ja... på sätt och vis... eller ja det gör jag ju... när jag var ung svarade jag ofta nej jag är 

likadan överallt... men det var nog jävligt naivt för det är man nog inte… 
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         Anders 

 

Anders beskriver att han går in i en roll på jobbet. Det uttrycks även av Camilla:  

Jag anstränger mig verkligen för att passa tiden för att leverera i tid och så men då kanske 

jag kan få vara haha, den jag är det vill säga alltid 5 minuter sen lite mer privat… 

         Camilla 

 

Camilla säger att hon går in i en roll på jobbet då rollen innebär ett ansvar att leverera och att 

vara i tid oavsett hur du är som person. Rollen på jobbet beskriver samtliga respondenter som 

en social roll. Att vara chef beskrivs som något som innebär ett stort socialt ansvar för dels för 

hur de som chef uppträder och dels för gemenskapen i medarbetargruppen.  

 

Några av respondenterna anser sig dock inte gå in i en roll på jobbet. De uttrycker att det inte 

finns någon skillnad mellan dem som personer på jobbet och i privatlivet. I svaren lägger 

respondenterna mycket tyngd vid att det bästa är att bara vara sig själv. Dessa uttrycker även 

att de trots att de inte går in i en roll måste tänka på hur de uppträder på jobbet. Magnus säger: 

Om jag går ut och är sur och agerar på något sätt... då är ju det givetvis... då kommer det 

synas och det måste man alltid tänka på... Så inte en roll utan mer att man måste ta ett större 

ansvar… 

         Magnus 

 

Magnus beskriver att han inte går in i en roll men att chefskapet för med sig ett visst ansvar 

som en chef måste uppfylla.  

 

7.3 Skiftet mellan yrkesroll och privatliv 

Det här temat presenterar det gemensamma resultatet gällande respondenternas upplevelse av 

skiftet mellan yrkesroll och privatliv. Detta beskrivs genom arbetets påverkan på privatlivet, 

hur yrkesrollen påverkar privatpersonen, oviljan att presentera sig som chef samt hur 

respondenternas beter sig ute i det offentliga. 

 

7.3.1 Arbete och privatliv 

När respondenterna beskriver chefskapet berättar de att det tar upp mycket tid. Majoriteten 

säger att de arbetar mycket mer än 40 timmar i veckan och ofta oregelbundna tider. Det 
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beskrivs att arbetet inte innebär ett 7-16 arbete utan att tid ofta behöver tas från privatlivet på 

kvällar och helger för att arbeta ikapp. Tiden som inte präglas av arbete består mestadels av 

att umgås med familj och vänner. Andra praktiska saker som hus och trädgård beskriver 

många av respondenterna som viktiga delar av sitt privatliv. Majoriteten av respondenterna 

beskriver att den tid arbetet tar upp inte är något negativt utan att det är något som ingår i 

chefskapet. Pär berättar: 

Man måste ju kunna kliva ur det men det visst inte, i alla fall inte för mig är det inte så enkelt 

som att jag bara kan sätta mig i bilen och kör hem och sen är jag av med det utan det finns 

med till nästa morgon... hela tiden så...det går liksom...in i huvudet går inte jobb och fritid 

isär så tydligt… 

         Pär 

 

Majoriteten berättar att de tänker mycket på arbetet på sin lediga tid. Arbete och privatliv går 

in i varandra. Några av de respondenter som beskriver att arbete och privatliv går in i varandra 

uttrycker att det inte är något som inverkar negativt på dem. Respondenterna uttrycker att det 

kan vara en fördel att jobb och privatliv går ihop då det skapar större frihet och flexibilitet. 

Magnus berättar att genom att arbete och privatliv går ihop kan hanteringen av privatlivet bli 

bättre. Att arbeta lite innan man somnar uttrycker några respondenterna skapar lugn då man 

kan umgås med barnen när de är vakna och istället jobba när de somnat.  

 

Några respondenter berättar dock att det är viktigt att skilja på arbete och privatlivet. För 

dessa är privatlivet ett sätt för återhämtning och ett sätt att orka med. Gemensamt för dessa är 

att det nämner vissa strategier för att sätta en gräns mellan det professionella och det privata. 

Anders och Karin berättar om sina strategier: 

Jag äter till exempel inte lunch här på skolan... jag kan inte sitta här och äta lunch för då 

kommer alla och frågar massa saker hela tiden... så jag äter väldigt ofta lunch själv... 

         Anders 

 

När jag lägger jobbtelefonen på laddning då slutar jag jobba... och jag tror jag behöver de 

här tecknen eller rutinerna, nu är det slut! 

         Karin 
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Andra strategier som beskrivs är till exempel att inte prata om jobbrelaterade saker med 

familjen och inte umgås med kollegor eller bjuda hem kollegor på fritiden. Det framkommer 

även att det är viktigt att ha ett avslappnat förhållande till jobbet och att kunna släppa jobbet 

efter arbetstid och gå in i den privata sfären. 

 

7.3.2 Yrkesrollens påverkan på privatpersonen 

När respondenter beskriver sig själva privat, beskriver de sig som samma person som de är på 

jobbet. Helene säger: 

Ja... i princip... min man brukar säga sluta vara chef här hemma haha… 

         Helene 

 

Återkommande i respondenternas beskrivningar är, “jag är mig själv”. De uttrycker dock 

några skillnader i deras person när de är privata. Det som skiljer är att de beskriver sig som 

lite latare och tystare privat än på arbetet. Detta berättar majoriteten av respondenterna beror 

på att de är väldigt trötta efter arbetet. Större delen av den lediga tiden består av att vara med 

familj, koppla av, läsa böcker och kolla på serier. Majoriteten av respondenterna släpper det 

sociala ansvaret när de kommer hem från arbetet och de beskriver sig själva som surare och 

mer introverta i hemmet. Några respondenter säger att det tyvärr är familjen som får ta emot 

utskällningarna, något som inte skulle ske på arbetet. 

 

7.3.3 Oviljan att presentera sig som chef 

Vid möten med nya människor berättar samtliga respondenter att de presenterar sig på olika 

sätt beroende på vilket sammanhang de befinner sig i. I jobbsammanhang beskriver samtliga 

respondenter att de inte har något problem med att presentera sig som chef. I andra, privata 

sammanhang, berättar de att de undviker att presentera sig genom sin yrkestitel. Det uttrycks 

en ovilja att identifiera sig med sin yrkestitel och presentera sig som chef. Camilla berättar: 

Ja då säger jag aldrig att jag är chef om det är det ni undrar haha... nej jag säger att tidigare 

då så sa jag är journalist och nu säger jag att jag jobbar med kommunikation… 

         Camilla 

 

Samtliga respondenterna beskriver att yrkestiteln inte är betydelsefull. Det beskrivs som mer 

intressant vad man arbetar med än vilken position man har. Att inte identifiera sig med sin 

yrkestitel beskriver respondenterna som viktigt för att kunna släppa taget om jobbet i slutet av 

arbetsdagen. Att prata om sin yrkestitel i privata sammanhang beskrivs dock av majoriteten 
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som ett känsligt ämne. Respondenterna beskriver en känsla av att känna sig märkta av titeln 

chef. Det beskrivs att det kan bli hämmande att berätta om sin yrkestitel i privata 

sammanhang då människor börjar bete sig annorlunda runt respondenterna. Karin beskriver: 

Jag jobbar på X säger jag... jag säger inte att jag är chef det första jag gör... och det kan man 

ju tycka är feg spel... men många blir ganska provocerade. 

         Karin 

 

Karin beskriver att människor i hennes omgivning blir provocerade av titeln som chef. Några 

respondenter berättar att genom att prata om yrkestitlar läggs fokus på fel saker. För Pär var 

det dock självklart att identifiera sig med sin yrkesroll även privat. Han berättar: 

Om jag får frågan om vad jag jobbar med eller vem jag är eller så... så är det klart att jag 

säger att jag är rektor... givetvis… 

         Pär 

 

Pär beskriver att yrkesrollen i hög grad är ingripande på privatlivet och menar att det bidragit 

till en identifiering med yrket. Han uttrycker att presentationen av sig själv präglas av det.  

 

7.3.4 I det offentliga rummet 

När respondenterna är ute i det offentliga beskriver majoriteten att de ständigt måste tänka på 

hur de beter sig eftersom de är chefer och representerar den offentliga förvaltningen. Anders 

beskriver: 

… Om jag är ute på stan och sitter på X så är det ju... även om jag privat skulle vilja bli 

aspackad så kan jag ju inte blir det... man kan ju inte bära sig åt hur som helst för att jag har 

en roll i samhället i X om det är så du menar. 

         Anders 

 

Som chef och representant för den offentliga förvaltningen beskriver de att de måste vara ett 

föredöme, även som privatpersoner. Samtliga respondenterna beskriver det genom att de inte 

kan bete sig hur som helst i det offentliga rummet. 

 

8. Analys 

I analysen följer tre huvudteman: yrkesrollen, arbete och privatliv samt rollskiftet. Dessa 

teman har skapats utifrån studiens syfte och frågeställning. I analysen har även en rad 
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underteman skapats. De underteman har skapats med hjälp av teorier som har applicerats på 

resultatet. I slutet av analysen finns en sammanfattande slutsats som syftar till att besvara 

syftet och frågeställningen.  

 

8.1 Yrkesrollen 

I detta tema beskrivs hur yrkesrollen präglas av en fasad för chefsrollen och hur yrkesrollen 

identifieras som ledare.  

 

8.1.1 Fasaden för chefsrollen 

Resultatet visar att mellancheferna sätter en gräns mellan sig själva och sina medarbetare. Det 

kan ses genom att yrkesrollen som chef för med sig ett visst sätt att bete sig på. De måste 

anpassa sig till de egenskaper som förväntas av dem utifrån den kollektiva representationen, 

den redan uppsatta fasaden som chef (Goffman, 2004). Utifrån resultatet kan det tolkas som 

att den kollektiva representationen av en chef innebär en gränsdragning mellan chefen och 

medarbetaren. De egenskaper som nämns och som cheferna beter sig efter är att behandla alla 

rättvist, förgå med gott föredöme, inte vara för privat på jobbet och kunna stå för sina 

handlingar, även privat.  

 

Gränsdragningen mellan dem som chef och medarbetarna upprättades när respondenterna fick 

chefspositionen. Det visar resultatet då respondenterna upplevde att relationerna på 

arbetsplatsen förändrades vid övergången från kollega till chef. I och med att respondenterna 

fått en ny roll som chef är det troligt att de utifrån, Goffman (2004), måste ändra sin 

intryckstyrning. Det gör respondenterna genom att ändra sitt uppträdande och manér. 

Uppträdandet förmedlar respondenternas sociala status som förändrats när de fått en chefsroll. 

Respondenternas manér förmedlar vilken roll de tar i en social situation och förändras därmed 

när de får en chefsroll. Några respondenter beskriver det genom att jargongen förändrades när 

de gick från kollega till chef. 

 

Upplevelsen av yrkesrollen förändrades när respondenterna fick chefspositionen. Det innebar 

en tydlig förändring i den sociala gemenskapen i gruppen på arbetet och en gräns till 

medarbetarna. Vid övergången till chef och därmed ett byte av roll förde den nya yrkesrollen 

med sig ett utanförskap på arbetsplatsen som respondenterna tidigare inte hade upplevt. 

Respondenterna beskriver att de inte kan ha samma relation till sina medarbetare som tidigare. 

De anser även att det är viktigt att lämna känslor och åsikter hemma för att kunna uppträda 
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professionellt på jobbet. Vid en applicering av Riesman (1999) på resultatet kan det ses som 

att yrkesrollen präglas av en falsk personalisering där respondenterna inte förväntas visa sina 

äkta känslor på arbetet. Det finns ett tvång där respondenterna tvingas bete sig på ett specifikt 

sätt oavsett deras egna viljor. Yrkesrollen präglas således av en falsk personifiering med ett 

specifikt uppträdande och manér som förändras vid en övergång till chef (Riesman, 1999; 

Goffman, 2004). Det påverkar relationerna på arbetsplatsen och yrkesrollen som chef präglas 

av ett socialt utanförskap. 

 

8.1.2 Identifikation som ledare 

De framkommer i resultatet att det finns en skillnad mellan att vara ledare och chef. 

Yrkesrollen präglas mer av en identifikation som ledare än chef. Det framkommer även att 

några respondenter upplever att chefskapet är formellt och strikt och att det är viktigare att 

sträva efter att ha en bra relation till medarbetarna. Den upplevelsen av chefsrollen går att se 

utifrån Riesmans (1999) beskrivning av den inifrånstyrda karaktären. De egenskaper som 

respondenterna beskriver att de måste förhålla sig till som chef, överensstämmer med den 

inifrånstyrda karaktären då de måste ha en gräns till sina medarbetare, lämna känslorna 

hemma, arbeta målmedvetet och ta tuffa beslut som inte alla gillar. En ledare, vilket de 

identifierar sig med, kan istället ses som en gruppstyrd karaktär där samverkan med 

människor står i fokus (Riesman, 1999). Riesman menar att individer i samhället utvecklar 

den sociala karaktär som är nödvändig för att samhället ska fungera väl. Den gruppstyrda 

karaktären är ett resultat av den rådande samhällstypen. Respondenterna har således utvecklat 

ett beteende som följer den konformitet som behövs för att det gruppstyrda samhället ska 

fungera väl. Det gruppstyrda samhället präglar mellanchefernas syn på vad en bra ledare bör 

inneha för egenskaper och de har även internaliserat dessa egenskaper i sitt eget ledarskap. 

Resultatet tillsammans med Riesman (1999) visar således att det finns en rollkonflikt då 

mellancheferna måste förhålla sig till egenskaper från både den inifrånstyrda och den 

gruppstyrda karaktären.  

 

Den ledartyp respondenterna beskriver kan betraktas som en idealtyp. De identifierar även sin 

yrkesroll utefter den idealtypen. Det kan även förstås utifrån Goffman (2004) som beskriver 

att fasaden har stor betydelse för hur en individ agerar i en viss roll. När en individ tar sig an 

en ny roll, som respondenterna gjort som ledare, kan det hända att en bestämd fasad redan är 

upprättad för rollen. Egenskaperna en ledare förväntas inneha har blivit en kollektiv 

representation för ledarrollen. När respondenterna ska hantera ledarrollen måste de 



 32 

internalisera egenskaperna som är förknippat med rollen. Även Butkeviciené, Vaidelyté och 

Snapstienés (2011) diskuterar hur det personliga ledarskapet förhåller sig till idealtypen av 

ledarskap. De kom fram till att när individer beskriver en idealtyp av ledare beskriver de 

egentligen de faktiska ledarna som finns i deras verksamhet. När vi frågade våra respondenter 

vad en bra chef innebär beskrev samtliga en idealtyp. När vi jämför den idealtypen med hur 

de beskriver sin egen yrkesroll ser vi att de överensstämmer med varandra. Men här skiljer sig 

vårt resultat kopplat till Goffman (2004) mot Butkeviciené, Vaidelyté och Snapstienés (2011) 

forskning. Vårt resultat som vi tolkar utifrån Goffman (2004) visar istället att respondenterna 

agerar utifrån den redan kollektiva representationen för ledarrollen och inte tvärtom, att 

idealtypen bygger på respondenterna själva. 

 

8.2 Arbete och privatliv 

Temat beskriver relationen mellan arbete och privatliv samt att yrkesrollen påverkar 

respondenterna även som privatpersoner.  

 

8.2.1 Relationen mellan arbete och privatliv 

Allvin et al. (2006) beskriver att det gränslösa arbetet präglas av en tillgänglighet som inte 

tidigare fanns. Det finns inte längre en tydlig gräns mellan arbete och privatliv. Resultatet 

visar att gränsen mellan arbete och privatliv uppfattas på olika sätt. För några av 

respondenterna finns en tydlig gräns mellan arbete och privatliv och för vissa går sfärerna in i 

varandra.  

 

De respondenter som försöker hålla isär arbete och privatliv kan förstås i likhet med de som 

Allvin et al. (2006) beskriver som segmenteringsmodellen. Dessa respondenter beskriver sitt 

privatliv som ett sätt för återhämtning och ett sätt att orka med arbetet. 

Segmenteringsmodellen målar upp hemmet som en plats för individerna att få koppla av och 

inte tvingas agera utifrån arbetslivets krav och förväntningar. Gemensamt för respondenterna 

är att det kan urskiljas strategier för att sätta en gräns mellan det professionella och det 

privata. Ett exempel på dessa strategier kunde vara en återkommande handling varje dag som 

signalerade till mellanchefen att arbetsdagen var slut.  

 

De respondenter som beskriver att de inte har en tydlig gräns mellan arbete och privatliv kan 

istället förstås utifrån överspridningsmodellen (Allvin et al. 2006) då respondenterna tog emot 

samtal på ledig tid och löste arbetsrelaterade problem i privatlivet som därmed trängde in i 
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deras övriga liv. Att respondenterna har svårt att hålla arbete och fritid isär kan därmed bero 

på det nya gränslösa arbetslivet och den nya tekniken som Allvin et al. (2006) beskriver leder 

till att arbete och privatliv luckras upp i dagens samhälle. 

 

Resultatet visar att yrkesrollen har en relativ stor påverkan på privatlivet men att detta inte 

enbart är negativt. Resultatet visar istället att det ses som en fördel då det skapar större frihet 

för individerna att planera sin tid och därmed blir det lättare att hantera privatlivet. Det kan 

ses utifrån Allvin et al. (2006) där det gränslösa arbetet betraktas som en struktur som präglar 

individens tankar kring hur arbete ska förläggas. Respondenterna präglas ständigt av det 

gränslösa arbetet där arbete och privatliv går samman och har blivit norm. Det kan dock 

diskuteras om uttalandet att det är positivt att arbeta hemifrån är ett resultat av deras 

rollframträdande (Goffman, 2004). Respondenterna uttrycker det som positivt att arbete och 

privatliv går in i varandra vilket kan vara något som förväntas att en individ som antagit rollen 

som chef ska tycka. Det kan vara så att respondenterna befann sig i den främre regionen där 

rollframträdandet sker (Goffman, 2004) vid intervjuerna vilket präglade detta uttalandet. 

 

8.2.2 Yrkesrollens påverkan på privatpersonen 

Resultatet visar även att yrkesrollen påverkar respondenterna som privatpersoner. De 

beskriver sig själva som samma person i privatlivet som i arbetslivet men att de samtidigt är 

mer introverta och lite surare privat. Att respondenterna beskriver sig själva som trötta och 

introverta i hemmet är ett tydligt exempel på arbetets negativa inverkan på privatlivet och kan 

förklaras med hjälp av överspridningsmodellen (Allvin et al. 2006). Modellen beskriver att 

arbete tränger in i det övriga livet. Respondenternas uppträdande i arbetslivet påverkar hur 

respondenterna uppträder även i det övriga livet. Individernas relation mellan yrkesroll och 

privatperson kan därmed ses som ett resultat av ett samhälle där gränserna mellan arbete och 

privatliv är genomträngbara.  

 

Att respondenterna är lite surare och introverta privat kan ses utifrån Goffman (2004). De 

befinner sig då i den bakre regionen när de är i den privata sfären. Resultatet visar att när 

respondenterna befinner sig i hemmet och därmed i den bakre regionen kan de släppa sitt 

framträdande och slappna av. I hemmet är de handlingar som är oförenliga med chefsrollen 

inte hemliga och respondenterna kan tillåta sig att vara mer introverta och sura. Det här visar 

resultatet genom beskrivningar av att respondenternas respektive partners får ta en eventuell 

utskällning, något som inte skulle ske i den främre regionen där framträdandet pågår. Det kan 
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dock diskuteras om respondenternas verklighet stämmer överens med det de teoretiska 

handlingarna som Goffman (2004) beskriver. Resultatet visar att respondenterna har svårt att 

släppa sin roll när de kommer hem från jobbet då jobbtankarna finns kvar. Hemmet kan 

därmed ses som en bakre region (Goffman, 2004) men med en benägenhet att ta in intryck 

från arbetet enligt överspridningsmodellen (Allvin et al. 2006). 

 

8.3 Rollskiftet 

Rollskiftet präglas av mellanchefernas rollframträdande och att de har rollen i ständig 

beredskap. Rollskiftet beror på vilket sammanhang mellancheferna befinner sig i samt så har 

de olika sätt att ta kontroll över sitt rollskifte.  

 

8.3.1 Rollframträdandet 

Beträffande om respondenterna anser att de går in i en roll på jobbet skiljde det sig åt i 

resultatet. Majoriteten anser att de går in i en roll på jobbet medan några inte anser det. De 

som uttrycker att de skiftar till en roll på jobbet kan ses som cyniska till sin roll (Goffman, 

2004). De är medvetna om att de är med i ett framträdande när de är i den främre regionen, på 

arbetet. När de befinner sig i den främre regionen spelar de en roll genom att lura sin publik, 

det vill säga sina medarbetare och resterande omgivning. När respondenterna spelar sin roll 

uttrycks det inte som att det är av ondo utan för att få organisationen att fungera. De som 

menar att de inte skiftar till en roll i arbetet tror i enhetlighet med Goffman (2004) uppriktigt 

på sin roll. De uttrycker att de är samma person privat och på jobbet, det vill säga samma 

person oberoende om de befinner sig i den främre eller bakre regionen. De är därmed 

övertygade om att de egenskaper de har i sin yrkesroll och de intryck de förmedlar är äkta. Då 

de tror på sin roll och förmedlar den med trovärdighet börjar de själva tro på den och rollen 

knyter an till respondenternas “jag” (Goffman, 2004). Vårt resultat tillsammans med Goffman 

(2004) pekar således på att samtliga respondenter skiftar till en roll och framför ett 

framträdande på jobbet. Även de som uppriktigt tror på sin roll går in i en roll på jobbet, men 

rollen har knutit an till deras “jag” och det kan vara svårt att se skillnaden. 

 

8.3.2 Rollen i beredskap 

I resultatet framgår att respondenterna upplever att de måste spela sin roll även i privatlivet. 

Det kan ses som ett resultat av det gränslösa arbetslivet (Allvin et al. 2006) då gränserna 

mellan arbete och fritid har suddats ut. Det gränslösa arbetet har bidragit till att den främre 

regionen där rollframträdandet sker inte bara är på arbetsplatsen. I resultatet beskriver 
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respondenterna att de även i det offentliga, exempelvis vistelse i staden har sin roll i 

beredskap. I stadens centrum kan respondenterna bli igenkända av publiken och ihopkopplade 

med sin roll då de fortfarande befinner sig i den främre regionen. Respondenterna är ständigt  

beredda att skifta till sin roll och framträda i den roll som publiken förväntar sig. Resultatet 

tillsammans med Allvin et al. (2006) och Goffman (2004) visar därmed att respondenterna är 

i ständig beredskap för ett rollskifte då de befinner sig i den främre regionen på grund av 

konsekvenserna av det nya gränslösa arbetslivet. 

 

8.3.3 Rollskifte beroende på sammanhang 

Goffman (2004) menar att individer har olika roller att växla mellan och därmed olika 

publiker. Det beskrivs även att individer har en tendens att vilja skilja på sina roller och inte 

låta en publik se fel roll. Resultatet visar att respondenterna inte har några problem att prata 

om yrkestitlar i jobbsammanhang men undviker att prata om sin chefsposition i privata 

sammanhang. De uttryckte en känsla av att uppfattas på ett annat sätt än resten av gruppen. 

När respondenten presenterar sig som sin yrkesroll i det privata låter respondenten “fel” 

publik se “fel” roll. Respondenter vill inte låta publiken se en roll som inte är till dem 

(Goffman, 2004). Olika roller innehar därmed olika gränser för var de börjar och tar slut. I 

privata sammanhang skiftar respondenterna från sin yrkesroll och presenterar sig istället sig 

som till exempel någons fru, man eller någons mamma eller pappa. Respondenterna måste 

därmed läsa av situationen, var gränsen går och vilken publik respondenten har framför sig 

och sedan agera efter de förväntningar som publiken har på rollen. Det visar således att 

respondenterna skiftar mellan yrkesroll till privat roll beroende på vilket sammanhang och 

enligt Goffman (2004) vilken publik respondenten framträder för. Här kan en problematik 

utläsas då respondenterna lever i ett gränslöst arbetsliv (Allvin et al. 2006) och ständigt måste 

läsa av vart gränsen går för deras olika roller (Goffman, 2004). 

 

Rollskiftet kan även ses som en egenskap hos den gruppstyrda karaktären. Det viktigaste för 

den gruppstyrda individen är att inte avvika från gruppen (Riesman, 1999). Genom att inte 

presentera sig som chef ser respondenterna till att inte sticka ut och därmed tillhöra gruppen i 

det privata sammanhang de befinner sig i. Distanseringen från yrkesrollen i privata 

sammanhang kan därmed ses som ett resultat av det gruppstyrda samhället då individen vill 

anpassa sig till gruppen och inte sticka ut. 
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8.3.4 Kontrollen över rollskiftet 

Som visat sig i resultatet finns det ingen tydlig gränsdragning mellan arbete och privatliv, 

vilket är en del av det gränslösa arbetslivet (Allvin et al. 2006). I resultatet kunde dock några 

strategier urskiljas som respondenterna använde sig av för att förstärka gränsen mellan arbete 

och privatliv. Det kunde vara att inte umgås med kollegor på fritiden, att inte prata om jobbet 

i hemmet eller inte äta lunch med medarbetare under lunchrasten. Det kan ses, utifrån 

Goffman (2004), som att respondenterna genom strategierna vill ha kontroll över sin publik. 

Han beskriver även att tillträdet till den bakre regionen oftast kontrolleras för att publiken inte 

ska se ett framträdande som inte är menat för dem. Genom att exempelvis inte bjuda hem 

kollegor kontrollerar respondenterna vilken publik som ska finnas i den bakre regionen. Och 

genom att kontrollera vilken publik som får tillträde kan respondenterna kontrollera sitt eget 

skifte mellan rollerna.  

 

8.4 Sammanfattande slutsats 

I det här avsnittet presenteras en sammanfattande slutsats för de huvudpoänger som 

framkommit i analysen. Avsnittet syftar till att besvara frågeställningen gällande hur 

mellanchefer i offentlig förvaltning upplever sin yrkesroll och hur skiftet mellan yrkesroll och 

privatliv kan förstås i relation till det gränslösa arbetslivet.  

 

Under temat “yrkesrollen” beskrivs hur respondenterna upplever sin yrkesroll. Här kan det 

utläsas två motpoler som kan ses som en rollkonflikt. Den ena beskriver respondenterna 

genom att yrkesrollen för med sig ett visst sätt att bete sig på, en kollektiv representation 

(Goffman, 2004). Denna kollektiva representation går att se utifrån Riesmans (1999) 

beskrivning av den inifrånstyrda karaktären. De egenskaper som respondenterna beskriver att 

de måste förhålla sig till som chef överensstämmer med den inifrånstyrda karaktären då de 

måste ha en gräns till sina medarbetare, lämna känslor hemma, arbeta målmedvetet och ta 

tuffa beslut som inte alla gillar. De upprättar därmed en gräns till sina medarbetare genom att 

upprätthålla en fasad. Respondenterna beskriver även att de upplever sin yrkesroll som en 

ledarroll snarare än en chefsroll. De beskriver att det viktigaste i chefskapet är att relationerna 

på arbetsplatsen fungerar bra och att det är en god stämning på jobbet. Den beskrivningen går 

istället att se utifrån den gruppstyrda karaktären då respondenterna vill skapa goda relationer 

på arbetet och bli omtyckta. Här lättar de på gränsdragningen mellan medarbetare och chef för 

att komma nära gruppen. De motpolerna kan ses som en rollkonflikt då de måste förhålla sig 
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mellan den inifrånstyrda och den gruppstyrda karaktären, där kravet som chefskapet för med 

sig och viljan att vara en del av gruppen och vara en ledare skiljer sig åt. De slits därmed 

mellan de gränser som det inifrånstyrda samhället byggde upp och den gränslöshet som det 

gruppstyrda samhället strävar efter. 

 

Skiftet mellan yrkesroll och privatliv sker genom ett rollskifte. Resultatet tillsammans med 

Goffman (2004) teori om roller pekar på att samtliga respondenter skiftar till en roll och utför 

ett framträdande på jobbet. En minoritet var dock inte medvetna om sitt rollskifte. De har 

istället internaliserat rollegenskaperna och ser det som en del av deras “jag”. Skiftet mellan 

yrkesroll och privatliv sker inte bara på arbetet utan respondenterna skiftar mellan olika roller. 

Mellancheferna anpassar sitt rollskifte utefter vilken publik de har framför sig och uppträder 

så som de förväntas (Goffman, 2004). I en privat roll som exempelvis någons fru framförs ett 

annat framträdande än det som sker på arbetet. Respondenterna måste därmed läsa av vart 

gränsen går för rollen och vilken publik respondenten har framför sig och sedan agera efter 

den kollektiva representationen (Goffman, 2004) som finns för rollen. 

 

Då gränserna mellan arbete och privatliv har suddats ut finns inte heller en given gräns för var 

gränsen för den främre regionen går. Rollframträdandet sker därför inte längre bara på 

arbetsplatsen. Här kan spåras en problematik då mellancheferna lever i ett gränslöst arbetsliv 

men samtidigt måste läsa av var gränsen går för deras olika roller (Allvin et al. 2006; 

Goffman, 2004). Respondenterna är i ständig beredskap att skifta mellan rollerna då de aldrig 

kan vara säkra på var den främre regionen är för respektive roll. För att underlätta och ta 

kontroll över sina rollskiften har mellancheferna utvecklat strategier för att undvika att hamna 

i obekväma situationer. Genom att till exempel kontrollera vilka som får tillgång till deras 

hem kontrolleras även att inte en obehörig publik ser en privat roll som inte är menat för dem 

att se. I ett samhälle med otydliga gränser mellan arbete och privatliv försöker därmed 

mellancheferna upprätthålla gränserna genom att kontrollera sin publik och därmed sitt 

rollskifte (Goffman, 2004). 

 

För att förstå hur mellanchefer i offentlig förvaltning upplever sin yrkesroll och hur skiftet 

mellan yrkesroll och privatliv kan förstås i relation till det gränslösa arbetslivet har Allvins 

överspridningsmodell (Allvin et al. 2006) varit central i den här studien. Respondenterna 

beskriver att arbete och privatliv går in i varandra och att arbetsrelaterade problem tränger in i 
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det privata livet. Denna modell kännetecknar det gränslösa arbetslivet och präglar relationen 

mellan arbete och privatliv för respondenterna. Respondenterna beskriver dock att det inte är 

något som inverkar negativt på dem. Istället sågs det som en fördel att arbete och privatliv 

gick ihop. Det kan ses som ett tecken för hur det gränslösa arbetslivet blivit normen i 

samhället. Individer anpassar sina handlingar och tankemönster till den rådande 

samhällstypen (Riesman, 1999). Riesman såg att karaktärstyperna förändrades i takt med att 

samhället förändrades. Det är relevant och aktuellt även i relation till Allvins et al. (2006) 

gränslösa arbetsliv. När arbetslivet förändras och blir mer gränslöst anpassar sig 

respondenterna efter detta och gränslösheten blir normen i arbetslivet. Därför är det inte 

konstigt att mellancheferna inte ser det som negativt att arbeta på fritiden. Respondenternas 

relation mellan yrkesroll och privatliv kan därmed ses som ett resultat av ett samhälle där 

gränserna mellan arbete och privatliv till viss del är utsuddade. 

 

Överspridningsmodellen förklarar även varför arbetslivet påverkar privatpersonerna. Om det 

uppstår ett problem i arbetslivet som tar mycket kraft och energi från individen kan det 

påverka privatlivet negativt (Allvin et al. 2006). När respondenterna befinner sig i hemmet, 

kan de ibland uppleva sig själva som mer asociala, surare och mer introverta. Det kan dock 

betraktas i ett annat ljus genom Goffman (2004). Då är hemmet den bakre regionen där 

rollframträdandet teoretiskt sätt kan släppas. Det innebär att respondenterna kan bete sig som 

de vill, som de är när de inte framför sin roll.  

 

9. Avslutande sammanfattning och reflektion 

Nedan följer ett avslutande kapitel där det diskuteras en kort sammanfattning av vad studien 

kommit fram till, varför specifika begrepp används på olika sätt, hur en del tidigare forskning 

liknar och skiljer sig från den här studien, förslag på vidare forskning samt våra kritiska 

reflektioner.  

 

9.1 Kort sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar den här studien att mellanchefernas yrkesroll präglas av en 

rollkonflikt mellan den inifrånstyrda- och gruppstyrda karaktären. Mellancheferna hanterar 

relationen mellan arbete och privatliv genom ett rollskifte. Rollskiftet kan förstås utifrån det 

gränslösa arbetslivet då den utsuddade gränsen mellan arbete och privatliv leder till att 

mellancheferna är i ständig beredskap att skifta mellan rollerna (Allvin et al. 2006; Goffman 
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2004). Det har även visat sig att det gränslösa arbetet (Allvin et al. 2006) har skapat normer 

som påverkar mellanchefernas syn på hur relationen mellan arbete och privatliv ska se ut. 

Dessa normer har lett till att mellancheferna ser det gränslösa arbetet som en fördel. Här kan 

en problematik utläsas då mellancheferna försöker kontrollera sina rollskiften och eftersträvar 

en gränsdragning. I ett samhälle med otydliga gränser mellan arbete och privatliv försöker 

mellancheferna därmed att upprätthålla gränserna. Det gör dem genom strategier där de 

ständigt kontrollerar sin publik och därmed sitt rollskifte.  

 

9.2 Analysreflektion 

I analysen framkommer att respondenterna har utvecklat beteenden som följer den rådande 

samhällstypen. Det viktigaste som framkom var att skapa goda relationer och att passa in. Det 

har vi i analysen jämfört med den gruppstyrda individen (Riesman, 1999). Riesmans bok kom 

ut för första gången på 1960-talet vilket betyder att hans studie kring den gruppstyrda 

karaktären fanns redan då. Det kan därmed diskuteras om den gruppstyrda karaktären 

verkligen bygger på ett samhälle som präglas av det “senmoderna arbetet”. Kanske är det så 

att vi står inför en ny karaktärstyp som präglar dagens gränslösa arbete? Kanske är det så att 

respondenterna inte står i konflikt mellan den inifrånstyrda och gruppstyrda utan att de helt 

enkelt har skapats en ny karaktärstyp som utvecklats i takt med det gränslösa samhället? 

 

9.3 Reflektion gällande tidigare forskning 

Vår studie visar flera likheter med Ashforth, Kreiner och Fugates (2000) modell som visar hur 

övergången mellan olika roller och hur processen går till när en individ byter roll. Vi kan i 

studien se både att respondenterna har segmenterade roller och integrerade roller. Majoriteten  

av respondenterna kan jämföras med de integrerade rollerna, de kan töja på sina rollgränser 

genom att exempelvis ta emot jobbsamtal under ledig tid och lätt genomtränga gränser mellan 

rollerna då samtliga av dessa respondenter tänker mycket på arbetet på sin fritid. Studien visar 

även att det hos några av respondenterna finns en vilja att hålla de privata och professionella 

rollerna isär. De respondenterna går att se utifrån de segmenterade rollerna då respondenterna 

beskriver att de aldrig svarar på jobbsamtal under ledig tid och att de sällan tänker på jobbet 

på fritiden. De har därmed oflexibla och ogenomträngliga gränser mellan sina roller.  

Sammanfattningsvis kan vi se en likhet med Ashforth, Kreiner och Fugates (2000) studie där 

vi kan konstatera att det finns olika typer av roller som påverkar rollskiftet hos individerna på 

två olika sätt. Den ena rolltypen har ett snabbt och lätt skifte mellan sina roller medan den 

andra rolltypen har svårare att skifta mellan rollerna. 



 40 

 

Hall och Richters (1989) studie beskriver att ett sätt att hantera balansen mellan arbete och 

privatliv är att ha en tydlig gräns mellan de två domänerna. För mycket överlappning kan leda 

till utbrändhet och dåliga arbetsförhållanden. Vår studie visar att mellancheferna inte upplever 

det som negativt att arbete och privatliv går in i varandra. Vår studie skiljer sig därmed från 

Hall och Richters studie då resultatet visar att respondenterna inte har en tydlig gräns mellan 

arbete och fritid och att detta inte bara är negativt. En förklaring till varför resultatet skiljer sig 

åt kan diskuteras i att Hall och Richters (1989) genomförde sin studie på 1980-talet. Dagens 

teknik som är en förutsättning för det gränslösa arbetslivet fanns inte på samma sätt. Det kan 

vara så att det gränslösa arbetslivet inte var etablerat då och att normen om att tillgänglighet är 

positivt inte fanns. 

 

9.4 Förslag på vidare forskning 

Huruvida mellancheferna är ärliga i intervjuerna är inget som går att ta ställning till, det går 

bara att tolka svaren. Då vi intervjuade mellancheferna under deras arbetstid och vid 

majoriteten av intervjuerna på respondenternas arbetsplats tror vi att det kan ha påverkat 

svaren. Det finns en risk för att mellancheferna svarat bara utifrån vad som förväntas av dem i 

deras yrkesroll. Det är inget vi kan ta ställning till och därför anser vi att det hade varit 

intressant vid vidare forskning göra en liknande studie där intervjuerna inte genomförs på 

respondenternas arbetstid och arbetsplats för att se om svaren skiljer sig åt. 

 

9.5 Personliga reflektioner 

Vid studiens början ställde vi oss frågan hur gränser dras mellan arbete och privatliv när de 

traditionella gränserna suddats ut. Det har gett oss en tankeställare gällande hur arbetslivet är 

utformat då vi ser en problematik i dynamiken där mellancheferna försöker sätta upp gränser i 

ett gränslöst arbetsliv. Vi ser därmed en risk med det gränslösa arbetslivet. Det riskerar att ta 

över hela livssfären eftersom mellancheferna måste vara i ständig beredskap att skifta till sin 

yrkesroll då de aldrig kan vara säkra på var gränsen för arbete och privatliv går. 

Konsekvensen av det gränslösa arbetslivet är således att rollen måste vara i ständig beredskap.  
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11. Bilagor 

11.1 Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

Inledande bakgrund 

 Kan du berätta lite om dig själv? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Hur kom du hit? (yrkesmässigt - berätta om vägen till att bli chef) 

 Har du alltid velat vara chef? 

 Kan du berätta om första tiden då du blev chef? 

 Kan du berätta om din fritid? 

 

Yrkesrollen 

 Vem är du på jobbet? 

 Kan du beskriva din yrkesroll? 

 Vad skiljer dig från dina medarbetare? 

 Finns det några utmaningar med att vara chef? Vilka? Hur känns det? 

 Är det någon skillnad på dig nu och när du blev chef? Hur? 

 Hur presenterar du dig för nya människor? 

 

Upplevelser av yrkesrollen 

 Vad innebär arbete för dig?  

 Är det viktigt? 

 Upplever du att du går in i en roll på jobbet? 

 Upplever du din yrkesroll som rolig? Tråkig? Svår? Lätt? 

 Har du blivit tvungen att förändra något sen du blev chef? 

 Kan du berätta vad en bra chef innbeär för dig? Eller hur en bra chef är?  

 Hur upplever du det är att leda andra? 

 

Privatlivet 

 Vem är du privat? 

 Tycker du att något har förändrats i ditt privatliv sen du blev chef? 



 

 Tänker du på jobbet när du är hemma?Är det svårt att släppa arbetet när du kommer 

hem? Varför?  

 Var drar du gränsen mellan den professionella och den privata rollen? Finns det 

någon skillnad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.2 Information och samtyckesblankett 

 

 Kontaktinformation 

 

Klara Björnström 

Telefon: 0761365760 

Klara.bjo@gmail.com 

 

Lina Fredman 

Telefon: 0738377117 

Linafredman@hotmail.com 

 

 

 Syfte 

Vårt syfte med kandidatuppsatsen är att undersöka chefer inom offentlig förvaltning, 

om deras upplevelser av yrkesrollen samt skiftet till privatliv. 

 

 Anonymitet 

Som intervjuperson är du anonym. Information som kan avslöja din identitet kommer 

inte finnas med i studien. 

 

 Bandinspelning 

Med din tillåtelse vill vi spela in intervjun på band. Bandinspelat material raderas när 

studien är klar. 

 

 Frivillighet 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta utan att ange 

orsak. 

 

 Plattform 

Studien kommer publiceras på DiVA portalen. DiVA är en gemensam söktjänst för 

forskningspublikationer och studentuppsatser som publiceras i Sverige.  



 

 

 Underskrift 

 

Intervjuperson: ________________________________________________ 

 

Student: ______________________________________________________ 
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