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Sammanfattning 

 
Studien ämnar undersöka mellanchefers förväntningar, rollkonflikter och 
handlingsstrategier i balansen mellan arbetsliv och privatliv. För att undersöka detta 
utgår vi från frågeställningarna: Vilka förväntningar upplever mellanchefer på sig 
själva? Vilka rollkonflikter kan uppstå genom förväntningarna? Hur hanterar 
mellancheferna rollkonflikterna? Studiens vetenskapliga utgångspunkter grundar sig i 
konstruktionistisk ontologi och hermeneutisk epistemologi. Studien är av kvalitativ 
karaktär och studiens tillvägagångssätt har en induktiv ansats med inslag av 
deduktion. Den teoretiska referensramen etableras på teoretiska begrepp som 
förväntningar, rollkonflikter, rolldistans, segmentering och integrering. Empirin har 
samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar att 
intervjupersonerna har olika strategier för att hantera rollkonflikterna som uppstår 
genom förväntningar. I analysen framkom det tre typer av handlingsstrategier, 
reflektion, prioritering och kommunikation. 
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1. INLEDNING  

 
Gränslöst arbete beskrivs av Aronsson (2018) som en metafor för 

arbetsuppgifter och verksamheter som har frigjorts från tid, rum och 

organisatoriska gränser. Gränserna, som är under ständig förändring kan vara 

både fysiska och icke-fysiska (Aronsson, 2018). Gillberg (2018) menar att 

gränserna vad gäller arbete och fritid blir alltmer diffusa och ansvaret för 

gränshantering mellan dessa sfärer hamnar hos den enskilde individen. Individer 

i det gränslösa arbetet kan uppleva en stor påfrestning av förväntningarna att nå 

resultat, och om det inte sker så är det oftast individen själv som måste hantera 

konsekvenserna. Enligt Gillberg (2018) finns det en social dimension vad gäller 

gränsuppluckring. Den sociala gränsuppluckringen innebär att gränserna mellan 

arbetslivet och privatlivet påverkas. I dagens digitaliserade samhälle erbjuder 

internet plattformar där individer från den privata sfären och den yrkesmässiga 

sfärens möts. Det kan exempelvis ta sig i uttryck när en arbetstagare antingen 

skickar eller accepterar vänförfrågningar från arbetstagarens kollegor eller 

chefer. När dessa två sfärer försonas blir arbetstagarens privata sfär synlig och 

blottad för individer i den yrkesmässiga sfären på ett nytt sätt, vilket leder till att 

individer från den yrkesmässiga sfären får information om arbetstagare som 

individerna inte skulle ha möjlighet att ta del utav om det inte vore för internets 

olika sociala plattformar (Gillberg, 2018). 

 

Det gränslösa arbetet målas ofta upp som något positivt. Arbetstagare kan arbeta 

hemifrån och får möjlighet att styra över arbetstiden, vilket kan medföra en 

känsla av frihet i arbetslivet. Men är det alltid positivt? Vad händer när 

arbetstagare själva bär ansvaret att balansera arbetsliv och privatliv när 

gränserna inte är självklara? Vi blev intresserade av att studera det gränslösa 

arbetet och vi ville titta på en, vad vi anser, utsatt grupp. Tidigt i 

forskningsprocessen hamnade intresset hos mellanchefer, som har chefer över 

sig samt medarbetare under sig. Studien ämnar undersöka vilka 

handlingsstrategier mellanchefer använder för att skapa balans mellan 

arbetslivet och privatlivet. Med handlingsstrategier syftar vi på olika strategier 

som mellanchefer använder sig av för att hanterar balansen och rollkonflikterna 

som kan uppstå från förväntningarna inom och mellan arbetslivet och 

privatlivet. Att studera mellanchefers handlingsstrategier i det gränslösa arbetet 

är sociologiskt intressant i flera aspekter. Dels anser vi att mellanchefer är en 

mycket utsatt grupp vad gäller förväntningar och rollkonflikter, men dels på 

grund av att det är ett socialt fenomen som täcker in både privatlivet och 

arbetslivet med de olika rollerna i fokus.  

 

Förväntningarna kan komma från alla håll i den hierarkiska 

organisationsstrukturen, inte bara ovanifrån. Förväntningarna behöver 
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nödvändigtvis inte komma utifrån utan kan även komma från individen själv 

och dennes intresse till arbetet, eller från privatlivet (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Om förväntningar blir svåra att 

hantera finns det risk för rollkonflikt. Rollkonflikterna kan likt förväntningarna 

komma både utifrån och inifrån. Hur sedan rollkonflikterna hanteras och hur 

balansen skapas är något som vi är intresserade av att studera. För att förstå och 

kunna se handlingsstrategierna fick vi först studera förväntningarna och 

rollkonflikterna. Det gränslösa arbetet är oerhört brett och innefattar många 

aspekter. För att avgränsa studien valde vi att fokusera på balansen mellan 

arbetsliv och privatliv vilket är studiens forskningsfenomen. Balansen som 

ständigt utmanas av olika förväntningar och rollkonflikter. 

 

Denna studie är inte avgränsad till någon specifik bransch. Anledningen var för 

att vi inte ville riskera att mellancheferna skulle ha blivit påverkade av varandra, 

till exempel genom specifika organisationskulturer eller i form av tips på 

handlingsstrategier. Istället gjordes valet att sprida ut oss till olika typer av 

branscher och letade efter mellanchefer med minst tre års erfarenhet. Syftet med 

avgränsningen tre års erfarenhet var på grund av att vi ansåg det fördelaktigt om 

mellancheferna hade etablerat sig i rollen som just mellanchef.   

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

  
Syftet med studien är att undersöka mellanchefers förväntningar, rollkonflikter 

och handlingsstrategier i balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

 

● Vilka förväntningar upplever mellanchefer på sig själva? 

 

● Vilka rollkonflikter kan uppstå genom förväntningarna? 

 

● Hur hanterar mellancheferna rollkonflikterna? 
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1.2 Disposition  

 
I kapitel ett presenteras det sociologiska forskningsområdet samt studiens syfte 

och frågeställningar. I kapitel två introduceras tidigare forskning samt teori och 

adekvata begrepp. Tredje kapitlet redogör studiens vetenskapliga 

utgångspunkter, metodologi, kvalitativ metod, tillvägagångssätt, 

forskningsetiska principer och kvalitetsaspekter, avslutningsvis i det tredje 

kapitlet diskuteras den valda metoden. Kapitel fyra belyser studiens resultat, 

vilket innebär att empirin presenteras och analyseras. Kapitel fem innehåller 

slutdiskussion som berör hela studien samt studiens slutsatser. Till sist 

presenteras förslag till fortsatt forskning.  

 

Under uppsatsens gång har vi författare diskuterat och arbetat tillsammans. Vi 

har genomfört åtta transkriberingar, Joar har transkriberat fem och Linda tre, 

den uppdelningen gjordes på grund av praktiska skäl. Delar av metodkapitlet 

har vi skrivit var för sig för att effektivisera. Resten av arbetet har vi fördelat 

jämnt mellan oss och båda har varit lika delaktiga i uppsatsen. När en text 

skrivits har vi tillsammans gått igenom den för att utveckla och förbättra texten 

ytterligare, samt för att skapa en gemensam förståelse.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel presenteras relevant tidigare forskning inom gränslöst arbete. 

Fortsättningsvis presenteras teorin som används för att analysera 

mellanchefers handlingsstrategier utifrån förväntningar och rollkonflikter som 

kan uppstå i balansen mellan arbetslivet och privatlivet. 

 

2.1 Tidigare forskning 

  

Jonsson (2018) förklarar att arbetslivet har utvecklats mot att bli mer flexibelt 

under de senaste decennierna, speciellt när det handlar om när och var 

arbetstagaren kan utföra sitt arbete. Nutidens flexibilitet innebär en hel del 

fördelar, men det gränslösa arbetslivet kan dock orsaka negativa utmaningar för 

individen (Jonsson, 2018). När arbetet blir mer flexibelt menar även Allvin et 

al. (2006) att individen själv måste kunna avgöra hur, när och var denne ska 

arbeta. När arbetet blir fritt uppstår inte bara möjligheter utan även press på att 

individen ska arbeta ännu mer. Pressen kan dels komma från individen själv och 

dennes lust och intresse till arbetet, men pressen kan också komma utifrån. Det 

ligger på den enskilde individen att ta ansvar för och ta konsekvenserna av sitt 

arbete. Kravet på självständighet ökar i samband med detta och det bidrar i sin 

tur till en ökad osäkerhet för individen. Resultatet blir många gånger att 

individen arbetar avsevärt mer än vad denne annars skulle ha gjort (Allvin et al., 

2006). Även Aronsson (2018) tar upp krav på individen som har uppstått i takt 

med uppluckringen av gränser i arbetslivet, bland annat att bli sin egen 

arbetsledare genom att själv planera och hantera resurserna för att kunna orka 

med sina arbetsuppgifter. Men för att individen ska kunna bli sin egna 

arbetsledare behöver individen utveckla kompetens för planeringen på ett 

övergripande plan vilket innebär en ytterligare press på individen (Aronsson, 

2018). 

 

Gillberg (2018) skriver att det finns flera studier som hävdar att 

arbetsintensiteten och arbetstiden ökar när gränserna för arbetets tidsmässiga 

och fysiska situation blir mer flexibla. En undersökning som är utförd av 

Statistiska centralbyrån gällande arbetsvillkor och arbetstid pekar på att många 

arbetstagare inte hann med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid, detta 

resulterade i att arbetstagarna inte kände att de hade gjort ett bra jobb. Vidare 

menar Gillberg (2018) att gränserna mellan arbete och fritid blir allt mer vaga 

och individuella. I sin tur leder det till att individen får ta ett större ansvar vad 

gäller att kommunicera sina gränser (Gillberg, 2018). 
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Enligt Kecklund (2018) innebär flexibelt och gränslöst arbete att arbetstagaren 

kan utföra arbetet på själva arbetsplatsen men också i hemmet eller någon 

annanstans och i princip på vilka tider på dygnet som helst. Flexibla arbetstider 

individualiseras och möjliggör för arbetstagaren att kombinera arbete med 

privatliv. Att kunna påverka sina arbetstider och sin arbetsplats har visat sig 

vara positivt för återhämtning, dock kan flexibilitet och gränslöshet påverka 

arbetstagarens hälsa negativt. Det finns studier som visar att sömnbesvär är ett 

vanligt förekommande bland arbetstagare som i större utsträckning har flexibla 

och gränslösa arbetstider, dessutom har dessa arbetstagare svårigheter att stänga 

av tankar vad gället arbetet, trots att de är lediga. Vid obalans mellan 

arbetsbelastning och återhämtningar ökar risken för trötthet, vilket skulle kunna 

leda till större risk att begå misstag i arbetet samt att prestationsförmågan kan 

försämras (Kecklund, 2018). 

 

Mellner (2018) beskriver att den tids- och rumsöverkridande tekniken har 

skapat möjligheten för individer att själva kontrollera sina arbetstider och 

villkor i det gränslösa arbetet, vilket kan ses som positivt. Men det kan även 

medföra något som Mellner (2018) kallar för “anytime - anywhere” eller 

“allways on” kultur, vilket innebär att individerna ständigt ska vara 

uppkopplade och kontaktbara i arbetsrelaterade frågor. Den ständiga 

tillgängligheten kan skapa en obalans mellan arbetslivet och privatlivet, men det 

är inte själva tekniken i sig som är problemet, utan det är individernas sätt att 

använda tekniken (Mellner, 2018).  

 

Allvin et al. (2006) förklarar att osäkerheten hos individer ökar när de inte vet 

vad som krävs av dem på grund av att de formella och informella reglerna blir 

avreglerade. Genom osäkerheten kan individer komma att arbeta mer än 

nödvändigt eftersom de inte vet när arbetet är bra nog. Osäkerheten blir en 

stressfaktor eftersom individerna kan få svårigheter vad gäller att koppla bort 

arbetet. En ytterligare stressfaktor kan vara de sociala relationerna utanför 

arbetslivet, individerna får mindre tid till avkopplande relationer med nära och 

kära på grund av arbetslivets otydliga gränser. Påfrestningarna som individerna 

utsätts för i det gränslösa arbetet kallas för den nya ohälsan, den präglas av 

ångest, oro, trötthet och depression. Den grupp som inte behöver utsättas för 

den nya ohälsan är ålderspensionärerna, eftersom de har gått i mål och kan pusta 

ut (Allvin et al., 2006). 

 

Allvin et al. (2006) redogör även för hur överspridning mellan arbetslivets sfär 

och privatlivets sfär kan vara både positivt och negativt för individen. Att växla 

mellan flera olika roller kan göra livet mer intressant så länge varje individ har 

ett begränsat antal roller att inneha. Under rätt premisser kan sfärerna gynna 

varandra genom att positiv energi förmedlas sfärerna i mellan. Att vara 
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innehavare till ett flertal roller kan ge individen möjlighet att uppleva framgång, 

få större perspektiv och bättre självbild. Allvin et al. (2006) menar att sådana 

positiva effekter av att inneha flera roller kan kompensera de påfrestningar som 

olika roller kan medföra. Multipla roller kan leda till negativa effekter om det 

råder konflikt mellan arbetsroll och familjeroll. De negativa effekterna kan 

innebära försämrad hälsa, arbetstillfredsställelse och produktivitet för individen 

(Allvin et al., 2006). 

 

Allvin et al. (2006) skriver att konflikter mellan arbetslivet och privatlivet är 

starkt kopplade till frånvaro, stress och ohälsa. Att finna balans i tillvaron 

mellan dessa sfärer ger en känsla av tillfredsställelse och gott välmående. Vad 

som uppfattas som konflikt eller inte är väldigt individuellt och upplevs olika. 

Likt konflikter uppfattas även balans individuellt, det kan bland annat bero på 

hur relationen mellan arbetsliv och privatliv är ordnat och hur individen valt att 

leva sitt liv. En förutsättning för att finna balans är att ha kontroll över livets alla 

delar och att inte låta någon del förstöra helheten. Allvin et al. (2006) menar att 

planering är nödvändigt för att finna balans men också för att hålla arbetslivet 

under kontroll. Trots god planering och hög kontroll kan ändå arbetet invadera 

privatlivets aktiviteter, det kan upplevas svårt för individen att vara närvarande 

för familj och vänner när arbetet tränger sig in på bekostnad av privatlivet. De 

sociala relationerna i arbetslivet kan anses vara viktigare än privatlivets 

relationer för den individ som försöker uppnå att integrera arbete och privatliv. 

Konflikter uppstår med andra ord när jämvikten mellan tillvarons alla delar 

rubbas, vilket i sin tur leder till att individen känner sig stressad (Allvin et al., 

2006). 

 

Allvin et al. (2006) menar att arbetslivet och privatlivet flyter samman allt mer. 

Det är individen själv som förväntas planera och ansvara för arbetets 

genomförande. Samtidigt ställs individen för en mängd liknande förväntningar i 

privatlivet som handlar om att välja bästa möjliga utfall för dennes och andras 

räkningar. Det kan exempelvis handla om att välja rätt försäkringsbolag, 

pensionsplacering och förskola. Trots att hemmet och den privata sfären kan 

tyckas vara den plats där individen ska kunna vila och slappna blir den istället 

likt arbetet fylld med förväntningar. Att arbetsliv och privatliv flyter samman 

betyder inte enbart att arbetet invaderar privatlivet, det kan även vara tvärtom, 

att privatlivet invaderar arbetslivet. Allvin et al. (2006) tar upp att vissa av de 

sociala aspekterna av privatlivet kan invadera arbetslivet i form av olika 

aktiviteter som sker under betald arbetstid. 

 

Allvin et al. (2006) förklarar att i dagens samhälle när arbetet inte avgränsas av 

varken tid eller rum på grund av teknikens möjligheter, blir gränserna inte lika 

självklara. Familjelivet handlar numera om förhandlingar, logistik och 

strategiska val istället för att ta hand om varandra och återhämta sig. Sfärerna 
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har tidigare varit tydligt avgränsade från varandra och det har varit samhällets 

norm, idag ser samhället annorlunda ut och sfärerna tenderar att sammanföras 

och bli allt mer en individuell angelägenhet. En individ som har ett fritt och 

flexibelt arbete måste i dagens samhälle organisera både arbetsliv och privatliv. 

Ansvaret vad gäller att finna balans i tillvaron läggs helt och hållet i den 

enskilde individens händer (Allvin et al., 2006).  

 

2.2 Teori 

2.2.1 Dramaturgiska perspektivet 

 

Ervin Goffman skapade det dramaturgiska perspektivet för att förklara hur han 

ser på samhället. Han beskriver vardagslivet utifrån teaterns värld och menar att 

alla individer, mer eller mindre medvetet, alltid spelar en roll. Genom rollerna 

lär vi känna varandra men också oss själva. När rollinnehavaren befinner sig på 

scenen vill denne göra intryck på publiken och genom presentationen av sig 

själv försöker individen kontrollera informationen som överförts och som 

grundar sig i andras intryck (Goffman, 2014).  

 

Goffman (2014) beskriver två olika regioner och benämner dessa främre region 

och bakre region. I den främre regionen sker framträdandet i form av att de 

agerande beter sig enligt normer och förväntningar som finns på rollen. För att 

en individ ska kunna agera på ett passande och naturligt sätt behöver denne vara 

medveten om vad som förväntas. Att uppfylla förväntningar på den roll som 

spelas framstår som viktigt, både på ett allmänt plan men även på ett personligt. 

Goffman (2014) menar att publikens skepsis kan leda till rollförlust, vilket 

innebär att individen förlorar ansiktet offentligt, som i sin tur kan tyckas vara 

besvärande och förargligt. Att uppträdandet blir misslyckat skulle kunna 

innebära misstro på individens förmåga att verkställa rutiner, men det kan också 

innebära en rubbning för hela rollens etablissemang. I den bakre regionen får 

individen tillfälle att slappna av och vila från framträdanden. I denna region 

behöver inte individen behålla den sociala masken på utan kan plocka av den 

och istället vara sig själv. En individ som rör sig mellan sin arbetsplats och sitt 

hem går från att befinna sig i den främre regionen till den bakre. 

Beteendespråket skiljer sig i de olika regionerna, i den bakre regionens språk 

förekommer det att individen svär, skriker och retas i större utsträckning än i 

den främre regionen. I den bakre regionen behöver inte individen vara rädd för 

att förlora ansiktet, vilket leder till att individen inte behöver vara medveten om 

sitt beteende på samma sätt som när denne befinner sig i den främre regionen 

(Goffman, 2014).  
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Enligt Goffman (2014) bildar sig individen en uppfattning om situationen och 

noterar vilket beteende som anses önskvärt. Utifrån uppfattningen spelar 

individen den roll som är lämplig att inneha i den specifika situationen. När 

individen uppträder i en viss roll måste denne följa manus eftersom att publiken 

räknar med ett visst beteende för den aktuella rollen. Om individen skulle 

avvika från beteendeförväntningarna kommer förtroendet som byggts upp att 

raseras. Lyckas individen följa manus kommer uppträdandet räknas som ett 

korrekt uppträdande för rollen. Individen anpassar sig sedan utifrån 

noteringarna och väljer omsorgsfullt ut sätt att prata och handla, detta med 

avsikt att ge korrekt intryck till publiken under föreställningen, Goffman (2014) 

kallar detta för intrycksstyrning.  

 

När en individ spelar en roll förutsätter observatörerna att rollinnehavaren 

besitter de egenskaper som framställs under framträdandet. Om individen inte 

tror på sitt eget agerande och inte har något intresse för observatörernas 

uppfattning benämner Goffman (2014) individen som en cynisk aktör. En 

cynisk aktör kan lura sin publik för vad individen anser vara sitt eget eller 

samhällets bästa. En uppriktig aktör förklaras istället som en individ som tror på 

det intryck som skapas av agerandet eller framträdandet. Goffman (2014) menar 

att individen kan pendla fram och tillbaka flera gånger mellan cynism och 

uppriktighet innan individen tillslut passerat alla skeden och vändpunkter av 

självförtroende som hör till individens yrkesroll. Det är dessa två typer av 

aktörer vid framträdanden som Lögdlund och Bergqvist (2014) benämner som 

rolldistans. Vidare förklarar Lögdlund och Bergqvist (2014) rolldistans som en 

strategi för att individen ska kunna värna om och bibehålla sin personlighet och 

självuppfattning. 

 

Enligt Lögdlund och Bergqvist (2014) skiljer sig Goffmans syn och det 

strukturella perspektivet vad gäller roller. I det strukturella perspektivet 

förekommer roller som positioner. Rollerna och förväntningarna blir diffusa 

utan något behov av någon konkret rollaktör. I detta perspektiv är rollerna mer 

statiska och konstrueras inte på aktörernas fallenhet att uppträda. Goffman ser 

istället roller genom att det krävs en individ som agerar och en publik som 

reagerar på rolltagarens uppträdande. Skillnaden mellan perspektiven är synen 

om rollbegreppet involverar en aktör som handlar eller endast behandlar de 

förväntning som ställs på olika positioner (Lögdlund & Bergqvist, 2014).  
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2.2.2 Strukturell rollteori 

 

Rollteorin är lånat från skådespeleriets värld och denna teori ses som ett uttryck 

för “skådespelares” spel av sina tilldelade roller. Likt en skådespelare följer 

individen manuskript i det verkliga livet. Svensson (1992) menar att detta beror 

på att det råder en värdegemenskap i det allra flesta sociala system och 

samhällen. Många individer i samhället har genom social påverkan och 

uppfostran kommit överens om vilka överordnade mål och värden som ska 

prioriteras. I de olika rollerna som individer spelar i det samhälleliga livet, är 

det värdegemenskapen som stabiliserar upp det sociala systemets önskvärda 

ordning. Rollerna är på så vis bundna till sociala påverkningar och specifika 

förväntningar. Det är rollerna som sammanhåller individen och den sociala 

struktur denne ingår i, samt att det är genom individens olika sociala roller som 

denne socialiseras in i samhället (Svensson, 1992). 

 

Inom strukturell rollteori kan samhället ses som ett system där olika positioner 

existerar vars uppgift är att uppfylla funktioner. Positionerna styrs i sin tur av 

olika roller och rollerna kan ses som externa beteendeförväntningar på 

positionerna som ser olika ut i olika system (Turner, 1978). För att förtydliga 

kan vi se positionen chef, positionen kan ha samma innebörd i alla situationer 

och även funktionen kan vara densamma, men rollen som uppfyller positionen 

kan spelas på olika sätt beroende på kontexten. Hur rollen spelas beror även på 

de olika förväntningarna som ställs på rollen. 

 

Dahrendorf (1971) beskriver tre olika typer av förväntningar inom den 

strukturella rollteorin: tvångsförväntningar, pliktförväntningar och kan-

förväntningar. Tvångsförväntningar är de förväntningarna som vanligtvis är 

skrivna i juridiska förordningar och lagar. Om rollinnehavaren bryter mot dessa 

förväntningar kan det leda till rättsliga sanktioner, som exempelvis böter eller 

fängelse. Pliktförväntningar innebär att upprätthålla olika normer och 

värderingar som förväntas av oss i samhället. Om dessa förväntningar inte följs 

eller bryts kan det leda till sociala sanktioner, som till exempel utfrysning och 

utstötning. Pliktförväntningar kan dock leda till positiva sanktioner om de följs, 

då kan det resultera i socialt gillande och uppskattning. Kan-förväntningar är det 

som omvärlden inte förväntar sig av rollinnehavaren, det är något som utförs 

utöver de andra förväntningarna och som oftast resulterar i positiva sanktioner 

exempelvis handla om att. Denna typ av förväntningar utgör en stor betydelse 

för de sociala rollerna (Dahrendorf, 1971).  

 

Rollkonflikter är enligt Svensson (1992) ett centralt begrepp inom rollteorin, det 

handlar om de beteendeförväntningar som riktas mot individen men som inte är 

uppenbara. Svensson (1992) skriver att det finns olika typer av rollkonflikter 
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och att det går att skilja dessa åt. Förväntningar som ställs på en individ i en 

specifik position där rollen innehåller motstridiga krav kallas för 

intrarollkonflikt. En annan typ av rollkonflikt kallas för interrollkonflikt, vilket 

innebär att förväntningar på en individ som är riktade mot olika positioner 

krockar. Det kan till exempel vara att en individ innehar rollerna: chef, förälder 

och partner (Svensson, 1992).  

 

2.2.3 Gränsteori 

 

Gränsteorin har vuxit fram ur forskning om kognitiv organisering av roller 

(Piszczek & Berg, 2014). Teorin fokuserar på individens olika sätt att skapa, 

underhålla och byta gränser, för att kategorisera och simplifiera sin omvärld 

(Kreiner, Hollensbe & Sheep 2009). Nippert-Eng byggde på teorin med en 

tanke om individuell segmentering och integrering av arbetsliv och privatliv 

(Piszczek & Berg, 2014). Nippert-Eng (1996) förklarar att segmentering är när 

individen ser arbetsliv och privatliv i form av två olika sfärer som inte går in i 

varandra, där individen konstruerar gränser kring vad som är arbetsliv och vad 

som är privatliv. Integrering blir raka motsatsen till segmentering, här 

sammanförs sfärerna till en stor sfär av social existens, utan några gränser som 

särar på innehållet eller meningen (Nippert-Eng, 1996). Segmenteringen och 

integreringen handlar enligt Thunman och Persson (2017) om individens 

mentala och praktiska strategier för att hantera antingen en segmentering eller 

en integrering av privatlivet och arbetslivet. Gränserna kan gå från svaga till 

starka, svaga gränser är flexibla och kopplas till integrering, starka gränser är 

inflexibla och kopplas till segmentering (Thunman & Persson, 2017).  

 

Segmentering och integrering ska dock enligt Thunman och Persson (2017) ses 

som idealtyper och hittas inte i sina rena former i det verkliga livet. Men 

Ashforth, Kreiner och Fugate (2000) tar upp två exempel på stigmatiserade 

yrken där segmenteringen har återfunnits i sin rena form, nämligen exotiska 

dansare och renhållningsarbetare. Ashforth et al. (2000) förklarar att de som 

hade så pass stigmatiserade yrken dolde det för hela sin omgivning, till och med 

sina familjer. Det finns även exempel på helt integrerade yrken, som till 

exempel munkar som bor och arbetar i kloster (Ashforth et al., 2000). En 

individ som segmenterar särar på arbetsliv och privatliv och kan alltså agera 

annorlunda beroende på vilken sfär denne befinner sig i, en individ som 

integrerar å andra sidan agerar på samma sätt oavsett omgivning (Thunman & 

Persson, 2017). Ashforth et al. (2000) menar att ju mer inflexibla gränserna är, 

desto troligare är det att rollerna inte spiller över på varandra, rollerna kan även 

komma att utvecklas oberoende av varandra i sina respektive kontexter. Olika 
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normer och värderingar kan till exempel komma att utvecklas i olika 

sammanhang. 

 

2.3 Sammanfattning 

 

Den tidigare forskningen ger oss en övergripande bild av gränslöst arbetet där vi 

ser hur rollkonflikter kan uppstå mellan arbetsliv och privatliv, vilka 

konsekvenser gränslöst arbete kan leda till för individen samt hur viktigt 

kontroll och planering är för att finna balans i tillvaron. För att kunna arbeta 

gränslöst och flexibelt måste individen själv göra gränsdragning mellan arbete 

och privatliv (Allvin et al., 2006). Likt Allvin et al. (2006) nämner Aronsson 

(2018) vikten av att planera sitt arbetsliv. Gillberg (2018) menar att ansvaret 

vad gäller gränsdragningar mellan arbetsliv och privatliv hamnar på den 

enskilde individen. Kecklund (2018) skriver att gränslöst och flexibelt arbete 

kan vara positivt för individens återhämtning men om det blir obalans vad gäller 

arbetsintensitet och återhämtning ökas risken för trötthet och utmattning. 

Mellner (2018) redogör för teknikens påverkan på individen i det gränslösa 

arbetet. Det är inte tekniken i sig som är problemet vid obalans mellan sfärerna, 

utan det är individens sätt att hantera tekniken. Den tidigare forskningen som 

använts i studien ger en heltäckande bild av det gränslösa arbetets olika 

aspekter.  

 

Det teoretiska avsnittet är uppdelade i tre delar. Den första delen beskriver roller 

och beteendeförväntningar som förklaras genom Goffmans dramaturgiska 

perspektiv. Goffman (2014) menar att vardagslivet kan beskrivas utifrån 

teaterns värld samt att alla individer spelar olika roller beroende på situation och 

region. Den andra delen består av strukturella rollteorin som fokuserar på 

Dahrendorfs syn på förväntningar och Svenssons förklaring av rollkonflikter. 

Dahrendorf (1971) beskriver tre olika typer av förväntningar: 

tvångsförväntningar, pliktförväntningar och kan-förväntningar. Rollkonflikter är 

centralt för rollteorin och Svensson (1992) presenterar två olika typer av 

rollkonflikter, dessa kallas för interrollkonflikt och intrarollkonflikt. I den sista 

delen presenteras gränsteorins handlingsstrategier som Nippert-Eng (1996) 

benämner som segmentering och integrering. Goffmans rollteori är relevant för 

denna studie då syftet är att bland annat undersöka vilka förväntningar 

mellanchefer upplever. Begreppet rolldistans kommer användas för att 

analysera roller. Likt Goffman är vi intresserade av hur människor hanterar 

dessa förväntningar, därav är hans dramaturgiska perspektiv användbar. Då vi 

ämnar undersöka förväntningar och rollkonflikter gällande mellanchefer är 

begreppen tvångsförväntningar, pliktförväntningar, kan-förväntningar, 

interrollkonflikt och intrarollkonflikt från strukturell rollteori användbara. 
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Gränsteorins begrepp segmentering och integrering tillämpas för att se hur 

mellancheferna hanterar förväntningarna och rollkonflikter för att skapa balans 

mellan arbetsliv och privatliv. 
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3. METOD 
 

I detta kapitel kommer studiens vetenskapliga utgångspunkter, metodologi och 

kvalitativ metod behandlas. Vi kommer även redogöra för studiens 

tillvägagångssätt samt de olika forskningsetiska aspekterna för att sedan 

avsluta med en metoddiskussion.  

 

3.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

3.1.1 Forskningsproblemets ontologi  

 

Fejes och Thornberg (2015) förklarar ontologi som teori om det existerande och 

verkliga, det handlar om hur verkligheten är utformad. Patel och Davidson 

(2011) beskriver två typer av ontologier, realism och idealism. Ontologisk 

realism handlar om att världen existerar oberoende upplevelsen av den, om en 

individ skulle stänga ute alla sinnesintryck skulle världen fortsätta att existera 

precis som tidigare. Ontologisk idealism ser istället att världen inte kan existera 

utan individens upplevelse av den, idealismen betraktar kunskap om 

verkligheten som socialt konstruerad (Patel & Davidson, 2011). Bryman (2011) 

menar att ontologi handlar om frågor om hur verkligheten uppfattas och 

observeras. Det centrala i ontologi är frågan om hur sociala företeelser kan eller 

ska förstås som objektiva för de sociala aktörerna eller om de ska betraktas som 

konstruktioner som grundar sig i aktörernas handlingar och uppfattningar. Dessa 

två ontologiska synsätt benämner Bryman (2011) objektivism och 

konstruktionism, vilka är två olika sätt att se på sociala företeelser. Ontologisk 

realism och objektivism har i stort sätt samma innebörd, likaså ontologisk 

idealism och konstruktionism. Vi har valt att använda begreppen objektivism 

och konstruktionism i vår vidare beskrivning av ontologi.  

 

Gustavsson (2004) förklarar objektivismen som oberoende av en subjektiv 

uppfattning och att kunskap utifrån denna ståndpunkt kan ge ett tillförlitligt och 

objektivt resultat. Bryman (2011) beskriver objektivismen som en utgångspunkt 

där sociala företeelser är yttre fakta som sociala aktörer inte kan påverka och 

ligger utanför sociala aktörers intellekt. Konstruktionismen ser istället sociala 

företeelser som något sociala aktörer själva skapar, det blir till skillnad från 

objektivismen mer dynamiskt. Verkligheten, ur ett konstruktionistiskt synsätt, 

består av deltagare i den kontext den studeras, vilket betyder att den är 

föränderlig och det som existerar är beroende av deltagarna (Bryman, 2011). 
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Denna studie kommer utgå från ett konstruktionistiskt synsätt eftersom vi anser 

att vårt forskningsfenomen existerar i konstruktioner. Studiens problemområde 

anser vi existera på grund av sociala företeelser och samspel som är beroende av 

sociala aktörer. Vår studie ämnar undersöka hur mellanchefer upplever sin 

subjektiva verklighet, därav lämpar sig konstruktionismens synsätt bättre än 

objektivismen.  

 

3.1.2 Forskningsproblemets epistemologi  

 

Enligt Bryman (2011) grundar sig en studies epistemologi i hur studien 

genomförs, planeras och vilken kunskap som utvecklas. Det handlar om hur 

kunskap formas, och hur den uppnås styrs av vilken forskningsansats forskaren 

har. En kunskapsteoretisk frågeställning handlar om vad som anses som 

kunskap inom ett ämne. Positivism och interpretativism är forskningsansatser 

som framför allt brukar skiljas åt (Bryman, 2011). Thurén (2007) beskriver att 

positivismen har sin grund i naturvetenskapen och att positivister tror på absolut 

och säker kunskap. Att ha ett positivistiskt synsätt innebär att hitta fakta och 

söka observerbara data som redan är given. Bryman (2011) menar att 

positivismens syfte är att pröva hypoteser som är generaliserbara, vilket 

möjliggör att ta ställning till lagbundna förklaringar.  

 

Bryman (2011) presenterar interpretativismen som den kunskapsteori som 

grundar sig på tolkning och förståelse, vilket skiljer sig från positivismens 

synsätt. Interpretativismen grundar sig på tolkningen att det behövs ett 

tillvägagångssätt som tar hänsyn till skillnaderna mellan naturvetenskapens 

studieobjekt och människor. Det kräver att forskaren fångar den subjektiva 

innebörden av sociala handling. Inom interpretativismens kunskapsteori finns 

det olika kategorier, Bryman (2011) kallar dessa för symbolisk interaktionism, 

fenomenologi och hermeneutik.  

 

Symbolisk interaktionism handlar om tolkningslära som utgår från meningen 

bakom individens agerande samt att medvetandet uppstår genom tolkning och 

hur andra individer uppfattar oss. Fenomenologin studerar mänskligt beteende 

som en produkt av hur individen tolkar världen. Forskaren tolkar individens 

sociala värld och handlingar utifrån dennes perspektiv, vilket innebär att 

forskaren måste förbigå sina egna uppfattningar (Bryman, 2011).  

 

Hermeneutiken menar Thurén (2007) har förståelse för relativistiska 

tankegångar samt att denna kategori inom interpretativismen går ut på att förstå 

och tolka. Kvale och Brinkmann (2014) skriver också att hermeneutikens syfte 

är att tolka och förstå texter samt att det centrala i det hermeneutiska 
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perspektivet är tolkning av meningen. Den hermeneutiska tolkningen innebär att 

få en gemensam insikt av meningen i en text. Gustavsson (2004) beskriver att 

det hermeneutiska arbetssättet ger forskaren stor frihet, men också en viss 

begränsning. Forskaren kan, på grund av den höga grad av frihet, se mer och 

djupare än det som den insamlade data visar. Den hermeneutiske forskarens 

situation är dessutom unik eftersom den är subjektiv, vilket gör det komplicerat 

och svårt för en annan forskare att finna samma situation att studera 

(Gustavsson, 2004). 

 

Vi har valt att tillämpa hermeneutiken eftersom studien ämnar undersöka hur 

mellanchefer upplever förväntningar och hur rollkonflikter kan uppstå utifrån 

förväntningarna samt tolka hur dessa hanteras. Genom att använda 

hermeneutiken som utgångspunkt avser vi att få förståelse för 

intervjupersonernas verklighet. Det är intervjupersonernas berättelser som 

tolkas för att få ny kunskap. Vi anser inte att positivismen är användbar i 

studien då människors upplevelser och tankar är besvärligt att studera objektivt. 

Vi menar att det istället är mer fördelaktigt att ha en subjektiv förståelse för att 

finna det studien ämnar undersöka. 

 

3.2 Metodologiska utgångspunkter 

 

Fejes och Thornberg (2015) redogör för två huvudsakliga ansatser för 

resonerande och slutledning i en studie, dessa kallas induktion och deduktion. 

Det finns även en tredje ansats som går under namnet abduktion och som 

kännetecknas genom att vara en kombination av induktion och deduktion.  

 

Forskare som använder en induktiv ansats drar övergripande slutsatser utifrån 

empirin. Bryman (2011) menar att ett induktivt angreppssätt applicerar teori 

utifrån resultat eller observationer. Det innebär således att teorin blir studiens 

forskningsresultat (Fejes & Thornberg, 2015). Patel och Davidson (2011) 

förklarar att forskare som har ett induktivt arbetssätt följer upptäckandets väg. 

Forskaren studerar forskningsobjektet innan denne har förankrat 

undersökningen i en given teori. Det är utifrån den insamlade informationen och 

empirin som en teori formuleras. Risken med att arbeta induktivt är att 

forskaren inte vet något om teorins omfattning eftersom forskaren baserar sig på 

ett empiriskt underlag. Att utgå från detta sätt innebär att forskaren arbetar 

förutsättningslöst samt att forskaren har egna föreställningar som kommer färga 

teorin (Patel & Davidson, 2011).  

 

Fejes och Thornberg (2015) skriver att forskare som istället arbetar deduktivt 

utgår från en viss teori som sedan appliceras på forskningens resultat. Genom 
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ett deduktivt arbetssätt kan forskaren systematiskt testa om en viss teori håller. 

Patel och Davidson (2011) menar att forskare som arbetar deduktivt följer 

bevisandets väg och kännetecknas av att forskaren utgår från befintliga teorier 

och drar sedan slutsatser om enskilda företeelser. Med ett deduktivt arbetssätt 

antas objektiviteten i forskningen kunna stärkas genom att utgångspunkten tas i 

den befintliga teorin, vilket leder till att forskningsprocessen blir i mindre grad 

färgad av forskarens subjektiva uppfattningar. Risken med ett deduktivt 

arbetssätt är att den befintliga teorin som forskaren utgår från kan komma 

påverka forskningen så att intressanta fynd inte upptäcks (Patel och Davidson, 

2011). Om den redan valda teorin inte skulle vara lämplig bör den omarbetas 

eller förkastas, vilket skulle kunna leda till ett mer induktivt arbetssätt (Fejes & 

Thornberg, 2015). 

 

Fejes och Thornberg (2015) menar att en forskare som arbetar abduktivt växlar 

mellan befintliga teorier och data samt gör jämförelse i sökandet efter mönster 

för de mest trovärdiga förklaringarna. Enligt Patel och Davidson (2011) ser 

forskaren först på ett enskilt fall för att sedan komma med förslag på teori, 

vilket ligger närmare induktion. Den deduktiva delen ligger i att forskaren 

prövar den valda teorin från första fallet, på ett nytt fall. Det finns dock en risk 

med abduktion, och det är att forskaren omedvetet väljer forskningsobjektet 

utifrån tidigare erfarenheter samt att denne formulerar en hypotetisk teori som 

utesluter alternativ tolkning, vilket innebär att forskaren omedvetet kan låsa fast 

sig (Patel & Davidson, 2011).  

 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) kan det vara besvärligt för en forskare att 

vara strikt induktiv eller deduktiv i slutledningen. Det är istället vanligt att 

forskare har en ansats av den ena typen i slutledningen och sedan ha ett inslag 

av den andra typen. I denna forskningsstudie har vi applicerat det dramaturgiska 

perspektivet och delar av strukturell rollteori på mellanchefer i det gränslösa 

arbetet, vilket vi båda hade kunskap om från tidigare sociologikurser. Vi har 

även en förförståelse gällande forskningsproblemet, denna förförståelse tyder på 

en ansats av induktiv karaktär. Utifrån förförståelsen hade vi tankar kring teori 

tidigt i forskningsprocessen som efter intervjuerna visade sig vara relevanta för 

studien, detta ger oss inslag av deduktion. Den induktiva ansatsen grundar sig i 

att vi forskare vid analys och tolkning av empirin funnit relevanta och 

applicerbara begrepp för studien. Empirin låg således till grund för valet av 

teorier, bortsett från den strukturella rollteorin som var det deduktiva inslaget i 

studien. Genom vår induktiva ansats kunde vi finna den subjektiva kunskapen 

som vårt hermeneutiska ställningstagande förespråkar. Att anta en induktiv 

ansats ansågs fördelaktigt då vi ville vara öppna och flexibla för nya upptäcker i 

forskningsprocessen. Denna öppenhet stämmer även överens med det 

hermeneutiska angreppssättet om tolkning och ny förståelse. Abduktion var inte 
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något alternativ för oss eftersom vi inte ville verifiera eller falsifiera hypoteser, 

vi ville endast tolka individernas upplevelse kring ett fenomen.  

 

3.3 Kvalitativ metod  

 

Fejes och Thornberg (2015) menar att forskning inom samhällsvetenskapen 

använder kvantitativ eller kvalitativ metod. Kvantitativ metod handlar om att 

finna generaliserbara och statistiska resultat. Den kvantitativa utgångspunkten 

handlar om att det finns en objektiv verklighet. Genom att mäta på olika sätt 

försöker forskaren nå information om den verkligheten. Kvantitativ forskning 

ägnar sig främst till att få fram numerisk data, vilket vanligtvis sker via enkäter. 

Medan den kvantitativa forskningen fokuserar på att förklara ett fenomen, 

handlar kvalitativ metod om att finna förståelse kring ett fenomen. Kvalitativ 

metod innebär att studera hur eller på vilket sätt individer tolkar och uppfattar 

sin verklighet. Kvalitativ metod anses dessutom vara mer flexibel och öppen än 

kvantitativ metod. Dessutom antar kvalitativ metod ofta en induktiv ansats och 

empirin samlas vanligtvis in genom intervjuer (Fejes & Thornberg, 2015). 

Kvantitativ forskning har allt oftare en deduktiv ansats, detta för att kvantitativ 

metod prövar teorin på empirin (Bryman, 2011).  

 

Bryman (2011) redogör för hur kvantitativ och kvalitativ forskning skiljer sig åt 

ytterligare. Kvantitativ forsknings kunskapsteoretiska inriktning ligger framför 

allt i det positivistiska synsättet medan kvalitativ forsknings kunskapsteoretiska 

inriktningar främst landar i det interpretativistiska. Dessa två inriktningar skiljer 

sig på grund av att positivismen söker sann och korrekt kunskap medan 

interpretativismen har ett tolkande synsätt. Detta leder i sin tur till att kvantitativ 

metod kännetecknas av objektivism snarare än konstruktionism. Objektivismen 

innebär att sociala företeelser är yttre fakta som sociala aktörer inte har 

möjlighet att påverka. Konstruktionism handlar istället om att sociala företeelser 

förekommer via konstruktioner och är beroende av sociala aktörer (Bryman, 

2011).  

 

Vi har valt kvalitativ metod i denna studie. Syftet med studien är att studera 

intervjupersonernas upplevelser och tolkningar av deras verklighet, vilket vi 

bedömer är fördelaktigt att studera subjektivt. Genom att vara kvalitativa får vi 

möjlighet att vara öppna och flexibla under forskningsprocessen samt att vi inte 
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behöver låsa oss fast vid en teori när vi samlar in empiri. Studien ämnar inte 

generalisera, söka samband och vara objektiv, vilket styrker valet av att inte 

vara kvantitativa. Vår ontologiska ståndpunkt är konstruktionistisk och vår 

epistemologiska utgångspunkt är hermeneutisk, därav lämpar sig kvalitativ 

metod bättre än kvantitativ.  

 

3.4 Tillvägagångssätt  

3.4.1 Urval 

 

Enligt Bryman (2011) handlar urval om vem eller vilka som är lämpliga att 

delta i en studie. Urvalet som görs är resultatet av en avgränsning mellan vad 

som är praktiskt möjligt och vad som är välbehövligt för studien. I denna studie 

har bekvämlighetsurval och snöbollsurval används. Bekvämlighetsurval innebär 

att forskaren väljer ut deltagare utifrån vilka som finns tillgängliga för 

forskaren. Snöbollsurval innebär att forskaren får kontakt med nya deltagare 

genom de första deltagarna (Bryman, 2011). Det går även att säga att vi gjorde 

ett målstyrt urval, vilket innebär att forskaren väljer ut deltagare som ska passa 

in i studien (Bryman, 2011). Men eftersom vi hade en viss kontakt med 

intervjupersonerna sedan tidigare och eftersom att vi inte hade något kriterium 

om gränslöst arbete valde vi att benämna det som bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Vi valde kriteriet mellanchef med minst tre års erfarenhet när vi 

gjorde urvalet av intervjupersoner, eftersom vi ville att de skulle ha erfarenhet 

av rollen som mellanchef. Urvalet i studien består av åtta mellanchefer från 

olika arbetsplatser. Vi valde att inte begränsa studien till någon specifik 

bransch, eftersom vi inte ville riskera att intervjupersonerna skulle vara färgade 

av samma styrdokument, policy eller organisationskultur. Under intervjuerna 

förstod vi tidigt att många intervjupersoner blivit påverkade av den kultur som 

råder på de olika arbetsplatserna, samt att vissa intervjupersoner delade kunskap 

vidare till yngre medarbetare.  

 

Exempel på hur kunskap kan föras vidare inom samma arbetsplats:  

 
Man skulle väl kanske ha frågat dom som är lite äldre och vart med en längre tid i 

arbetslivet än att man sprang på allting och gjorde allting, sen fick man en käftsmäll 

emellanåt så var det, och man ska nog skynda lite långsammare än vad man gjorde då. 

Så ja det är ju mycket som har kostat pengar givetvis, för företag, att man kanske har 

gjort en och annan groda, så enkelt är det. Idag ger man ju det här till dom yngre 

som kommer, fråga gärna en gång för mycket än en gång för lite så slipper det 

kosta (IP2). 
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3.4.2 Kvalitativ forskningsintervju 

  

Kvalitativa intervjuer är vanligtvis ostrukturerade eller semistrukturerade. 

Ostrukturerade intervjuer kan ses mer som ett samtal där forskaren kan utgå från 

ett tema, ibland kan även forskaren använda sig av en fråga, och 

intervjupersonen får svara fritt och associera hur denne vill (Bryman, 2011).  

 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer där vi hade ett antal 

förutbestämda, öppna frågor. Vi ville ge möjligheten till intervjupersonerna att 

tala fritt om ämnet, och genom en semistrukturerad intervju skapades denna 

frihet samtidigt som vi fortfarande hade några pelare att luta oss emot eftersom 

vi var oerfarna intervjuare. I en semistrukturerad intervju har forskaren enligt 

Bryman (2011) några specifika teman som ska behandlas som även kallas för 

intervjuguide, men intervjupersonen kan utforma svaren med en stor frihet. Vi 

valde ett antal teman som användes som grund för intervjuerna. Under varje 

tema ställde vi upp ett antal frågor, vi använde oss även av följdfrågor under 

majoriteten av frågorna. Vi började med tema 1, Beskrivning arbetsliv och 

privatliv, detta tema ansåg vi vara en bra start för intervjun då 

intervjupersonerna fick börja beskriva hur deras vardag såg ut generellt. Tema 

2, Gränser och tid gav oss en inblick i hur intervjupersonerna ställde sig kring 

gränsen för arbetstid och arbetsplats. Tema 3, Flexibilitet gav oss kännedom om 

hur intervjupersonerna upplevde tillgänglighet och flexibilitet i arbetslivet. 

Tema 4, Roller och konflikter gav oss en uppfattning om vilka krav och 

förväntningar intervjupersonerna upplevde i sina roller i både arbetsliv och 

privatliv, samt hur de prioriterade om sfärernas krav och förväntningar 

kolliderar. Tema 5, Balansen och erfarenhet gav oss kännedom om 

intervjupersonerna hade gjort uppoffringar i arbetslivet eller privatlivet till 

fördel för den andra sfären, samt om intervjupersonernas arbetssätt har 

förändrats över tid för att finna balans mellan arbetsliv och privatliv.  

 

I vår intervjuguide (Bilaga 2) tydliggjorde vi ett antal frågor genom att använda 

ett vardagligt språk för att intervjupersonerna enklare skulle förstå frågorna. Vi 

ansåg dock att vissa begrepp som till exempel förväntningar och konflikter inte 

behövdes tydliggöras med tanke på begreppens enkelhet. Intervjuerna spelades 

in på våra mobiltelefoner för att i dataanalysen höra vad intervjupersonerna sa 

och hur de sa det, något som Bryman (2011) ser som en fördel med en 
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inspelning. Gustavsson (2004) tycker dock inte att intervjun ska spelas in på 

grund av tre skäl. Det första är att bandaren kan hämma intervjupersonen att 

lämna ut känslig information, det andra handlar om att fokuset ska ligga på 

intervjupersonens svar och om intervjuaren antecknar poänger kommer det 

viktigaste med. Det sista skälet är att forskaren slipper lägga ner tid på 

transkribering, något som Gustavsson (2004) ser som bortkastad tid som kan 

användas till analys istället. Vi ansåg det dock fördelaktigt att spela in och 

transkribera intervjuerna eftersom vi dels är oerfarna intervjuare och dels för att 

inte gå miste om relevant information från intervjupersonerna. I vår analys har 

vi använt transkriberingarna flera gånger för att öka studiens tillförlitlighet och 

äkthet. Utan transkriberade intervjuer anser vi att studiens kvalitet hade 

försämrats eftersom det istället hade varit våra egna anteckningar och ord som 

låg till grund för analysmaterialet, inte intervjupersonernas.  

 

Den första intervjun som genomfördes fick även bli vår pilotintervju. En 

pilotintervju är ett sätt att pröva den tänkta tekniken inför en datainsamling 

(Patel & Davidson, 2011). Vi ville pröva intervjufrågorna och se hur lång tid 

som intervjun varade. Vi valde även att använda den data som vi fick från 

pilotintervjun till vår studie eftersom relevansen i data var så påtaglig. Bell 

(2006) förklarar att pilotintervjuer kan utveckla frågor som ska användas i 

studien, något som skedde efter nästan varje intervju vi genomförde.  

 

Under våra intervjuer valde vi båda att medverka, där en av oss intervjuade och 

den andre observerade och antecknade för att inte missa något av relevans. 

Personen som observerade fick även möjligheten att ställa några frågor på slutet 

som intervjuaren kan ha missat. Vi var dock medvetna om att detta kunde skapa 

ett maktförhållande som kunde upplevas jobbigt för intervjupersonen men vi 

ansåg att fördelarna med att båda var med under intervjuerna vägde tyngre än 

nackdelarna. För att skapa ett mer balanserat maktförhållande lät vi 

intervjupersonerna välja plats för intervjun, vilket gav intervjupersonerna en 

trygghet och bidrog till en mer avslappnad miljö. 

 

3.4.3 Litteratursökning 

  

För att finna relevanta teorier och begrepp för studien har böcker från tidigare 

sociologikurser delvis använts. Till största del har vi använt oss utav biblioteket 

på Linköpings universitet genom sökmotorn Unisearch för att hitta pålitliga och 

trovärdiga artiklar till tidigare forskning och teori. För att finna artiklarna 

använde vi sökorden: förväntningar, rollkonflikter, gränslöst arbete, chefer i det 

gränslösa arbetet, dagens arbetsliv, flexibelt arbete, flexibilitet i arbetslivet, 

boundary work, work-life balance och boundary theory.  
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3.4.4 Dataanalys 

 

När de första två intervjuerna var genomförda valde vi att transkribera dem, dels 

för att få en paus från intervjuandet som kan vara intensivt och ansträngande, 

och dels för att se vad intervjuerna gav oss för data och eventuellt ge oss 

möjlighet till korrigering av intervjuguiden. Bryman (2011) förklarar att 

forskaren kan, genom kontinuerligt analyserande, bli medveten om teman som 

forskaren vill utforska i de återstående intervjuerna och att forskaren kan få 

känslan av att drunkna i data om analysen inte görs successivt. Även Patel och 

Davidson (2011) ser en fördel med att arbeta med analysen succesivt eftersom 

intervjun kan vara mer “färsk” i minnet och det kan uppkomma nya idéer om 

hur forskaren ska gå vidare. Själva transkriberingsprocessen var väldigt 

tidskrävande och det tog oss ungefär sex timmar att transkribera en intervju på 

en timme, något som Bryman (2011) förklarar som vanligt. Vi skrev ordagrant 

ner vad intervjupersonerna berättade för att inte missa något av vikt, vi valde 

dock inte att skriva ner meningslösa ljud. När transkriberingen var klar hade vi 

69 sidor materiel och tack vare att vi analyserade kontinuerligt upplevdes inte 

transkriberingsprocessen övermäktig.  

 

Det finns en mängd olika analyser som kan användas inom kvalitativ forskning 

och de kan delas in i två kategorier, analys som fokuserar på meningen och 

analys som fokuserar på språket.  I vår analys har vi använt den förstnämnda 

kategorin. I analysen av data användes meningskoncentrering. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att meningskoncentrering innebär att forskaren 

sammanställer intervjupersonens uttalande till en kortfattad formulering. Det 

som sagts formuleras till några få ord eller sammanfattande meningar för att 

belysa det centrala i yttrandet, detta kan i sin tur utvecklas till teman som kan 

bidra till teoretisk analys. Meningskoncentrering kan underlätta det 

transkriberade materialet som kan upplevas besvärligt att begripa för forskaren. 

Meningskoncentrering som analysmetod kräver att intervjuaren ser bortom teori 

och förförståelse för att skapa meningsfulla intervjuer (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

 

Analysarbetet genomfördes gemensamt för att skapa en ömsesidig bild över 

materialet. I början av meningskoncentreringen lästes materialet igenom 

noggrant för att skapa en förståelse av intervjupersonernas uttalanden, genom 

detta kunde vi skåda gemensamma nämnare i intervjupersonernas utlåtande. De 

gemensamma nämnarna från samtliga intervjupersoner placerades sedan in i 

tabeller med två spalter. Den ena spalten benämnde vi för naturlig enhet och 

den andra för centralt tema. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar naturlig 
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enhet som de yttranden som intervjupersonerna uttalar under själva intervjun. 

Centralt tema beskrivs genom de koncentrat som gjorts genom de naturliga 

enheterna. Allt material från intervjuerna som varit lämpligt för studiens syfte 

och forskningsfrågor placerades in i tabeller. Vidare valdes citat ut som vi ansåg 

vara förklarande, beskrivande samt generella. Sedan skapades beskrivande 

påståenden utifrån intervjumaterialet som förstärktes med de valda citaten, detta 

för att skapa en korrekt bild av intervjuerna som presenterar studien resultat. 

Arbetet har genomförts i dessa steg utifrån vår tolkning av hur Kvale och 

Brinkmann (2014) förklarar meningskoncentrering.  

 

 

 

Exempel på hur meningskoncentreringen sett ut: 

  Naturlig enhet Centralt tema 

 

 

Förväntningar 

… men det finns en liten sån 

hedersgrej att har man ringt då finns 

det en anledning liksom och då, då är 

det en hedersgrej liksom å återkoppla 

det. (IP7) 

 

Förväntas att vara 

tillgänglig.  

 

 

 

 

Rollkonflikter 

Jag som privatperson vill ju såklart 

lägga mycket tid på jakt en måndag 

och en tisdag för det är himla roligt 

men min jobbroll säger ju att jag 

behöver göra färdigt ekonomin för att 

jag ska kunna ta helg i slutet av 

veckan, så det är ju prioriteringar jag 

gör just för att det är konflikter hela 

tiden, det ingår i min roll. (IP1) 

 

 

 

Konflikt mellan 

privatroll och 

chefsroll.  

 

 

 

Handlingsstrategier 

För mig har det hjälp mig mycket när 

jag kan kolla mailen på mobilen, ”det 

där är viktigt, det där kan vänta och 

det där måste jag ta tag i direkt 

imorgon” och så vidare då. Man kan 

redan där sitta och prioritera lite om 

vilka mail man ska svara på och så. 

(IP4) 

 

 

Strategin blir 

prioritering. 

 

Exemplet ovan visar hur vi gått tillväga vid dataanalysen. Vi började 

meningskoncentreringen med att ställa upp temana förväntningar, rollkonflikter 
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och handlingsstrategier. Utifrån dessa teman valdes citat ut som vi ansåg talande 

för varje tema. Citaten blev de naturliga enheterna och utifrån tolkningar från 

dessa skapades centrala teman. De naturliga enheterna i exemplet gällande 

rollkonflikter och handlingsstrategier talade intervjupersonerna tydligt kring 

temana, vilket gjorde det enkelt för oss att placera dessa som centrala teman. I 

exemplet vad gäller förväntningar lät vi oss vara kreativa och göra en mer 

djupare tolkning. Vi gjorde tolkningen att intervjupersonen talade om 

förväntningar när denne nämnde heder. Kopplingen gjordes mellan heder och 

förväntningar och vi förstod intervjupersonen som att heder handlar om 

förväntningar utifrån organisationskulturens perspektiv.  

3.5 Forskningsetiska aspekter 

 

Att vara medveten om forskningsetiska aspekter är en förutsättning för att 

forskningen ska kunna genomföras på ett korrekt och riktigt sätt (Kvale & 

Brinkman, 2014). Vi har därför under hela studien tagit hänsyn till de 

forskningsetiska aspekterna som Vetenskapsrådet (2002) nämner. När forskning 

görs är det av stor vikt att ingen individ utsätts för kränkning, förolämpning 

eller kommer till skada. Individskyddskravet delas in i fyra krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innefattar att forskaren informerar intervjupersonerna om 

studiens syfte och vad deras deltagande kommer innebära (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta krav uppfylldes genom att vi mailade ett missivbrev till 

intervjupersonerna (Bilaga 1). I missivbrevet informerades deltagarna om syftet 

med intervjuerna, hur lång tid intervjun planeras vara samt att intervjun kommer 

spelas in. I missivbrevet informerades de även om att deltagandet är frivilligt 

och att intervjupersonernas identitet och deras arbetsplats är konfidentiella. 

Innan vi startade varje enskild intervju informerade vi intervjupersonerna 

ytterligare om detta. 

 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste få intervjupersonernas 

godkännande av sitt deltagande och att medverkan är frivillig samt att de får 

avbryta när de vill (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet uppfylldes genom 

att intervjupersonerna gav sitt samtycke till att delta i studien samt ett klartecken 

för att spela in intervjun. Vi förklarade att de får avstå från frågor samt att det är 

frivilligt att delta i studien.  
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Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i studien ska ges största 

möjliga konfidentialitet och inga obehöriga ska kunna ta del av personuppgifter 

om deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla konfidentialitetskravet 

har det inspelade materialet förvarats så att ingen utomstående ska kunna ta del 

av informationen. Vi valde även att namnge varje intervjuperson som IP1, IP2 

och så vidare vid transkriberingen för att inte avslöja vem intervjupersonen är. 

Efter att studien genomförts raderade vi alla inspelningar.  

 

Nyttjandekravet innefattar att empirin som samlats in enbart kommer användas 

för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet uppfylls 

genom att vi endast använder det insamlade materialet i studien, vilket 

intervjupersonerna informerades om innan intervjun startade.  

 

3.6 Kvalitetsaspekter 

 

Enligt Bryman (2011) används begrepp som reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet för att visa på studiens kvalitetsaspekter. Begreppen används 

främst bland kvantitativ forskning och det diskuteras huruvida begreppen kan 

användas vid kvalitativ forskning. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i 

studien och rör frågan om hur resultatet från undersökningen blir densamma om 

undersökningen skulle upprepas. Reliabilitet blir framförallt aktuell i forskning 

med kvantitativ karaktär. Bryman (2011) skriver att det finns två typer av 

validitet, extern och intern. Extern validitet innebär att studien kan generaliseras 

till andra situationer och sociala miljöer. Extern validitet kan dock vara ett 

problem för kvalitativa forskare på grund av att urvalet är begränsat. Intern 

validitet handlar om att det ska finnas en likhet mellan den teoretiska synen och 

forskarens iakttagelser. Vidare menar Bryman (2011) att överförbarheten blir 

komplicerad inom kvalitativ forskning eftersom kvalitativa undersökningar 

utförs på mindre grupper. Det blir därför svårt för oss att göra resultatet 

generaliserbart i denna studie. 

 

Inom kvalitativ forskning finns det andra ståndpunkter vad gäller frågan om 

reliabilitet och validitet, Bryman (2011) benämner dessa ståndpunkter 

tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten omfattas av fyra delkriterier. Ena 

delkriteriet kallas för trovärdighet och motsvarar intern validitet. Trovärdighet 

innebär att beskrivningen av den sociala verkligheten framgår med tydlighet.  

Det andra delkriteriet kallas för överförbarhet som kan jämföras med extern 

validitet. Överförbarhet inom kvalitativ forskning syftar att fokusera på det 

kontextuellt unika och meningen av den sociala verkligheten som studeras. Det 

tredje benämns för pålitlighet som är en motsvarighet till reliabilitet. Pålitlighet 

innebär att forskaren säkerställer att det skapats en tillgänglig och fullständig 
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redogörelse av hela forskningsprocessen. Det fjärde och sista delkriteriet kallas 

för en möjlighet att styrka och konfirmera som jämförs med objektivitet. Det 

fjärde delkriteriet handlar om att forskaren agerat i god tro, vilket innebär att 

forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretiska inriktningar 

påverka utförandet av slutsatserna från undersökningen (Bryman, 2011).  

 

Äktheten kan också delas in i fyra kriterier. Det första kallas sensitivitet när det 

gäller kontexten och beskriver att sensitiviteten inte endast gäller den sociala 

miljön där forskningen genomförts utav även i relevanta teoretiska perspektiv 

och frågeställningar av etisk karaktär. Det andra benämns som engagemang och 

strikthet, detta kriteriet handlar om att forskaren noggrant samlat in och 

analyserat data. Tydlighet och sammanhang är det tredje och går ut på att 

forskningsmetoderna ska vara specificerade och att forskarens förhållningssätt 

ska vara reflekterande. Det sista kriteriet kallas för effekt och betydelse, vilket 

innebär att forskaren ska få en betydande effekt för praktiker, teorin och den 

samhällssfär som forskningen genomförts i (Bryman, 2011).  

 

För att denna studie ska uppnå hög tillförlitlighet och äkthet har vi transkriberat 

intervjuerna noggrant och tolkningarna utifrån dessa har beskrivits grundligt. 

Vid intervjuerna har ingen manipulation förekommit och de etiska aspekterna 

har följts. Vi har även redogjort detaljerat i metodkapitlet för varje moment i 

forskningsprocessen, vilket tyder på en hög kvalité och tillförlitlighet. Vi är 

medvetna om att vi har en viss förförståelse, denna beskrivs ingående nedan. 

Bryman (2011) förklarar att förförståelse anses vara positivt vad gäller att styrka 

och konfirmera. Våra personliga värderingar har inte medvetet påverkat 

utförandet. För att denna studie ska vara av hög kvalité har vi diskuterat och 

analyserat vad den andre har skrivit i förhållande till teori, detta har lett till att 

texterna har förbättrats och utvecklats hela tiden. 

 

3.6.1 Förförståelse 

 

Gustavsson (2004) beskriver förförståelse som tidigare kunskap och 

erfarenheter samt att förförståelsen är grunden för att vi överhuvudtaget kan 

förstå. Thurén (2007) redogör också för förförståelse och menar likt Gustavsson 

(2004) att vi inte förstår någonting utan förförståelse. Trots att förförståelsen 

ofta är omedveten formas vårt sätt att uppleva verkligheten av den. Allting vi 

ser, hör, tänker och upplever grundar sig i förförståelse. Genom att individer har 

socialiserats in i ett visst samhälle uppfattas verkligheten på ett sätt som 

stämmer överens med samhällets kultur. Det bör dock understrykas att individer 

inom samma kulturkrets kan ha olika förförståelse. Olikheten kan bland annat 
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bero på individers olika samhällsklasser och ideologiska uppfattningar (Thurén, 

2007).  

 

Patel och Davidson (2011) förklarar att förförståelsen är en tillgång för 

hermeneutiker. Subjektiva tankar, känslor, intryck och kunskap om 

forskningsobjektet är hjälpmedel för hermeneutiker att förstå och kunna tolka 

helheten av forskningsobjektet, det kallas holism. Positivismen å andra sidan 

ska vara så objektiv som möjligt och studerar forskningsobjektet genom att 

bryta ner det i mindre bitar och studera varje bit för sig, så kallat reduktionism 

(Patel & Davidson, 2011). Thurén (2007) redogör för något som kallas 

hermeneutisk spiral, vilket innebär att det sker en pendling mellan förförståelse 

och erfarenhet, del och helhet, teori och kunskap. Den hermeneutiska spiralen 

påminner om att en större erfarenhet ger en bättre förförståelse, som i sin tur 

leder till djupare förståelse. Vidare menar Thurén (2007) att det finns riktig och 

felaktig förförståelse. Den riktiga kallas förkunskap och den felaktiga fördomen. 

För att besegra fördomar och komma fram till bättre och mer nyanserad 

förståelse är den hermeneutiska spiralen en bra metod (Thurén, 2007).  

 

Då denna studie har en hermeneutisk vetenskaplig utgångspunkt anser vi att vår 

förförståelse är av stor vikt för att kunna tolka helheten subjektivt. I denna 

studie har vår förförståelse inom forskningsområdet bestått av tidigare 

sociologikurser men även av erfarenhet från individer i vår närhet. Vi känner 

båda individer som har brottats med rollkonflikter och förväntningar mellan 

arbetslivet och privatlivet och själva sett vilka konsekvenser det kan innebära. 

Genom att ta hänsyn till och vara medvetna om vår förförståelse och erfarenhet 

bör vi som forskare ha ett kritiskt förhållningssätt. Genom att nyttja både 

förförståelse och erfarenhet kring forskningsområdet anser vi få ny och djup 

förståelse kring forskningsområdet.  

 

3.7 Sammanfattning  

 

Studien är kvalitativ och utgår från en konstruktionistisk ontologi. Vi valde 

konstruktionism som ontologisk utgångspunkt då denna studie ämnar undersöka 

hur mellanchefer upplever sin verklighet. Vi anser att sociala företeelser 

konstrueras och uppstår genom samspel mellan sociala aktörer. Epistemologins 

utgångspunkt grundar sig i interpretativismens kategori hermeneutik, detta på 

grund av att vi vill förstå och tolka mellanchefers verklighet. 

Bekvämlighetsurval och snöbollsurval användes som urvalsmetod eftersom vi 

valde deltagare utifrån vilka deltagare som fanns tillgängliga, genom de 

deltagarna kunde vi få kontakt med nya. Studien antar en induktiv ansats med 

inslag deduktion. Dataanalysen genomfördes med hjälp av 
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meningskoncentrering genom att vi först plocka ut naturliga enheter från 

transkriberingen och utifrån dessa skapades centrala teman.  

 

3.8 Metoddiskussion 

 

Denna studie utgick från ett konstruktionistiskt ontologiskt perspektiv, vilket 

innebär att verkligheten skapas av sociala aktörers samspel och förändras över 

tid. Att utgå från konstruktionismens vetenskapliga perspektiv ansågs lämpligt 

då individer förhåller sig olika till verkligheten. Studiens intresse bygger på 

individers upplevelser och hur de hanterar olika förväntningar och 

rollkonflikter.   Tidigt i forskningsprocessen ansågs det konstruktionistiska 

perspektivet fördelaktigt för studien. Det uppstod dock ett visst tvivel när vi 

förstod att objektivismen och strukturell rollteori var lika varandra. Den 

strukturella rollteorin förklarar att roller existerar utanför människor och 

objektivismen beskriver sociala företeelser som yttre fakta som finns utanför vår 

intelligens och något som individer inte kan påverka. Strukturella rollteorin 

förklarar samhället som ett system innehållande fastslagna positioner med 

funktioner. Objektivismen beskriver att människor tillämpar och lär sig regler 

och riktlinjer redan fastslagna genom standardiserade procedurer, för att lyckas 

utföra de uppgifter som de tilldelats. Objektivismen och strukturell rollteori har 

helt enkelt liknande syn på de sociala aktörerna. När vi till slut bestämde oss för 

konstruktionismen var det för att vi inte kunde se hur skapandet av verkligheten 

kunde ske utanför de sociala aktörerna. Vi är införstådda med att det kan 

uppfattas motsägelsefullt av oss men eftersom vi valde att endast applicera delar 

av den strukturella rollteorin (förväntningarna och rollkonflikterna) ansåg vi att 

konstruktionismen ändå fungerade som ontologi. 

 

Hade studien haft en objektivistisk ontologi skulle intervjupersonerna inte 

kunnat påverka de rollkonflikter som kunde uppstå eftersom objektivismens ser 

sociala företeelser som yttre fakta, vilka sociala aktörer inte kan påverka. I och 

med den ytterligheten skulle det inte finnas någon mening med att studera 

handlingsstrategier eftersom intervjupersonerna enligt objektivismen inte skulle 

kunna påverka sociala företeelser. Det skulle dock vara intressant att se en 

liknande studie fast med en objektivistisk ontologi med tanke på att synen på 

sociala aktörer.  

 

Studiens kunskapsteori utgick från ett interpretativistiskt perspektiv med fokus 

på hermeneutikens utgångspunkt. Genom att utgå från interpretativismens 

kategori hermeneutik fick vi möjlighet göra djupa och subjektiva tolkningar. 

Det hermeneutiska perspektivet valdes då vi tolkar intervjupersonernas 

berättelser och upplevelser samt att vi använder vår förförståelse kring ämnet. 
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Det hermeneutiska perspektivet angås lämpa sig med tanke på att studien är av 

kvalitativ karaktär. Tolkningar har gjorts för att förstå individers egna 

upplevelser vad gäller hur de hanterar olika förväntningar och rollkonflikter för 

att finna balans mellan arbetsliv och privatliv Vi uppskattar även den frihet som 

tillkommer vid ett hermeneutiskt arbetssätt. Med tanke på att studien har en 

hermeneutisk utgångspunkt blir det svårt för en annan forskare att finna exakt 

samma situation att studera. Det går även att argumentera för att vi har haft en 

fenomenologisk epistemologi eftersom stort fokus varit på själva 

forskningsfenomenet. Genom vår förförståelse och sättet vi valde att presentera 

dataanalysen på anser vi visa större riktning mot hermeneutiken. Trots stort 

fokus på själva forskningsfenomenet har vi till största del tagit hänsyn till varje 

enskild intervjupersons upplevelse kring fenomenet, vilket styrker vår 

hermeneutiska positionering.  

 

Om vi istället haft ett positivistiskt synsätt gällande kunskap hade vi inte kunnat 

göra tolkningar av citaten från intervjupersonerna, vi hade behövt fakta och data 

som redan är givna. Vi hade heller inte kunnat använda vår förförståelse kring 

forskningsfenomenet vilket enligt oss hade inneburit stor förlust. Genom att 

använda hermeneutikens synsätt fick vi möjligheten att studera 

forskningsfenomenet subjektivt, vilket inte hade varit möjligt om vi hade utgått 

från positivismens synsätt.  

 

Kvalitativ metod ansågs lämpligt då studien söker individens subjektiva 

upplevelser och därför anses det fördelaktigt att tolka resultatet subjektivt. Den 

kvalitativa metodens tillvägagångssätt har hjälpt oss att nå det intressanta 

resultat som vi fått. Eftersom vi ville intervjua individer i vår studie passar sig 

kvalitativ metod bättre än kvantitativ metod. Vi är medvetna om att vår närvaro 

under intervjuerna kan ha påverkat svaren från intervjupersonerna. Under 

intervjuerna upplevde vi att intervjupersonerna till en början ville framställa sig 

på ett korrekt sätt, trots att det inte fanns “rätt” eller “fel” svar på våra frågor. 

Det skulle vara intressant att med hjälp av denna studies teori och resultat göra 

en kvantitativ studie för att se hur generaliserbar vårt resultat är på andra 

mellanchefer.  

 

Studien har en induktiv ansats med inslag av deduktion. Vi ansåg det positivt att 

låta empirin styra valet av teori då vi ville vara öppna för nya begrepp och inte 

låsa oss fast vid en och samma teori. Tidigt i forskningsprocessen hade vi dock 

tankar och idéer om vilka teorier som skulle kunna vara användbara för studiens 

ämnesområde. Tankarna lät vi oss behålla men vi lät empirin styra det 

slutgiltiga valet av teori. Det bör också tilläggas att vi blev färgade av den 

strukturella rollteorin och några av frågorna i intervjuguiden innefattar begrepp 

från teorin, vilket blev inslaget av deduktion. Om vi inte skulle varit färgade av 

nämnd teori skulle förmodligen resultatet fått en annan karaktär, det går endast 
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att spekulera kring, men vi anser själva att vi fått det bästa resultatet för vår 

studie genom bland annat vårt inslag av deduktion. 

 

Studiens urval har diskuterats mellan oss författare då vi inte ville avgränsa oss 

till en specifik bransch. Vi ansåg det inte intressant att specificera oss till en 

bransch, och risken för påverkning av kulturer och liknande ansåg vi vara för 

stor. Självklart finns det aspekter av att studera en specifik bransch som vore 

intressant som till exempel överförbarheten men eftersom vi inte är ute efter att 

göra generaliseringar med denna studie valde vi att sprida ut oss till olika 

branscher. Vi ansåg helt enkelt att en specifik bransch förmodligen skulle 

begränsa studiens resultat. 

 

Innan vi påbörjade intervjuarbetet hade vi som mål att genomföra tio intervjuer, 

men när vi hade genomfört sex utav dem började vi se mönster och likheter i 

svaren. Vi valde därför att slutföra intervjuerna vid den åttonde intervjun och 

utifrån dessa åtta intervjuer började analysarbetet. Det finns dock en möjlighet 

att studiens resultat hade sett annorlunda ut om vi hade intervjuat två personer 

till. Hur resultatet kunnat bli annorlunda går endast att spekulera i, men vi ansåg 

att åtta intervjuer var tillräckligt för att finna det studien ämnar undersöka. 

 

Vid alla åtta intervjutillfällen närvarande båda författarna, vilket ansågs vara en 

fördel för att inte gå miste om relevant information. Medan en utav oss kunde 

fokusera på intervjufrågorna var den andra lyhörd och kom med följdfrågor. Vi 

var dock medvetna om att det kunde upplevas jobbigt för intervjupersonen ur ett 

maktperspektiv. Redan när vi fick första kontakten med intervjupersonerna 

informerades de om att vi båda skulle närvara och förklarade syftet med det. 

Med tanke på att ingen utav oss författare har erfarenhet av att intervjua 

föredrog vi bådas medverkan. Vi lät varje intervjuperson bestämma vart 

intervjun skulle genomföras då det var viktigt av oss att de skulle känna sig 

trygga trots maktaspekten. De flesta intervjuerna genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplatser, vilket ansågs vara av fördel då intervjuerna 

kunde genomföras under dagtid och på en plats där intervjupersonerna var 

bekväma. Innan varje intervju tog vi tid till att prata med intervjupersonen innan 

själva intervjun startade för att denne skulle känna sig trygg med oss. 

 

Under de första intervjuerna var vi intervjuare nervösa och tog situationen på 

största allvar. Vi kom till insikten om att vår nervositet och vårt allvar ledde till 

osäkerhet hos intervjupersonen samt att svaren på frågorna vi ställde inte blev 

speciellt djupa. Efter denna insikt började vi istället ha en mer lättsam attityd 

vilket smittade av sig på intervjupersonerna. Ju längre in i intervjuprocessen vi 

kom desto mer avslappnade blev vi och även intervjupersonerna. Vi 

uppmärksammade att svaren blev allt mer djupa och reflekterande. För att 

undvika missförstånd kring svaren som intervjupersonerna gav ställdes ett antal 
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följdfrågor, vilket vi anser ökar studiens kvalité. Efter varje intervju satt vi kvar 

en stund med intervjupersonen och frågade hur denne upplevde intervjun och 

det gavs utrymme till frågor och diskussion. Något som vi upptäckte var att 

intervjupersonerna blev ännu mer avslappnade när vi avslutat inspelningen, 

många av intervjupersonerna tog då upp nya aspekter som vi inte spelade in. 

Under den sista intervjun valde vi därför att vänta med att stänga av 

inspelningen för att inte gå miste om de sista tankarna och meningarna som 

intervjupersonen uppgav, något vi borde gjort från första början.  

 

Vi lade märke till att de flesta intervjupersonerna var nervösa inför intervju då 

de inte visste vilka frågor som skulle ställas. Innan intervjun hade samtliga 

intervjupersoner tillgång till ett missivbrev (Bilaga 1) där de fick information 

om forskningsämnet samt att vi kommer ta hänsyn till de forskningsetiska 

aspekterna. Innan varje intervju startade belystes studiens syfte och de 

forskningsetiska aspekterna återigen. Att återupprepa detta ansågs fördelaktigt 

för att minska nervositet och oro.  

 

Varje intervju spelades in vilket intervjupersonerna var medvetna om. Det 

inspelade materialet transkriberades sedan noggrant och detaljerat för att inte gå 

miste om någonting från intervjuerna. Trots att transkriberingsprocessen 

upplevdes besvärlig valde vi att lägga ner mycket tid och energi på den för att 

minska risken för missförstånd vid analysen. Att vara noggrann med 

transkriberingen ansågs för oss nödvändigt för att öka studiens kvalité.  

 

Att finna relevanta och pålitliga artiklar har varit en utmaning för oss författare. 

Vi har haft som mål att använda oss av många primärkällor för att öka 

trovärdigheten i denna studie. De sekundära källorna som använts har noggrant 

granskats för att säkerställa trovärdigheten och pålitligheten.  

 

Vår förförståelse har legat som grund för hela studiens process. Förförståelsen 

har gett oss djupare men även ny förståelse för forskningsfenomenet. De teorier 

som använts har valts ut i relation till vår förförståelse. Innan vi påbörjade 

studien hade vi en kritisk inställning till gränslöst arbete. Till största del berodde 

vår kritiska inställning på den litteratur vi läst inom området gränslöst arbete. 

Eftersom litteraturen lägger stort fokus på negativa aspekter som det gränslösa 

arbetet kan innebära, blev vi färgade av det och vi såg till största del farorna 

som individen kunde utsättas för. Litteraturen tillsammans med våra egna 

erfarenheter om gränslöst arbete gjorde att vi blev lite tudelade, en av oss var 

fortfarande kritisk medan den andre var mer positivt inställd. Nu i efterhand är 

vi båda positivt inställda till det gränslösa arbetet och har insett att en individ 

som har ett gränslöst arbete oftast vill ha flexibiliteten som det innebär. I och 

med den ändrade inställningen har vi som författare fått ny förståelse kring 

forskningsfenomenet. 
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4. RESULTAT 
 

Syftet med studien är att undersöka mellanchefers förväntningar, rollkonflikter 

och handlingsstrategier i balansen mellan arbetsliv och privatliv. I detta avsnitt 

presenteras studiens resultat utifrån analysen av intervjuerna. Alla åtta 

intervjupersoner representerar studiens resultat. Rubrikerna nedan uppfyller de 

teman som används vid analys och genom temana har kategorier skapats. Den 

första rubriken handlar om vilka olika typer av förväntningar intervjupersoner 

upplever. Den andra rubriken presenterar vilka rollkonflikter som kan uppstå 

från förväntningarna. Tredje rubriken redogör för hur och på vilket sätt 

intervjupersonerna hanterar rollkonflikter för att finna balans mellan arbetsliv 

och privatliv. Avslutningsvis presenteras sammanfattningen av analysens 

mönster och resultat. För att styrka och göra resultatet trovärdigt kommer citat 

från intervjuerna användas. De meningar i citaten som vi lagt störst analytiskt 

fokus på har kursiverats och fetmarkerats.  

 

4.1 Förväntningar 

 

I analysen av intervjuerna framkommer det att samtliga intervjupersoner 

upplever förväntningar. Förväntningarna kommer dels från individerna själva 

men även från privatlivet och arbetslivet. Intervjupersonerna uppger att 

privatlivets förväntningar och arbetslivets förväntningar tenderar att krocka.  

 

4.1.1 Pliktförväntningar 

 

Pliktförväntningar är de förväntningar som samhället eller omgivningen ställer 

på individen (Dahrendorf, 1971). Pliktförväntning visade sig vara den mest 

förekommande förväntningen. Utifrån analysen tolkade vi intervjupersonernas 

arbetsuppgifter som pliktförväntningar, detta då förväntningarna kom från 

intervjupersonernas chefer och medarbetare som är bundna till arbetsplatsen. 

Det framkom dock att vissa pliktförväntningar inte var bundna till varken tid 

eller rum, intervjupersonerna kunde själva känna att de skulle klara av sina 

uppgifter oavsett hur lång tid det tog. I vissa fall kunde även 

pliktförväntningarna komma i form av att inte arbeta hemifrån. 

 
Jag tror förväntan är att jag ska göra jobbet så. Men jag har en rätt bra chef som håller 

efter mig lite, han har varit ett rätt bra stöd nu när jag har mycket hemma också. Så 
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han säger åt mig att inte läsa mailen iallafall. Så skäller han på mig när jag läser 

mailen ändå.  Så det är bra. Nä men vi har det rätt bra här lokalt, med min chef är det 

rätt bra riktlinjer. Det är inte för mycket press på en och han har rätt bra koll på en 

även om inte min arbetstid är registrerad så har han koll på det om jag jobbar lite för 

mycket. Då uppmuntrar han mig att ta en halvdag (IP3). 

 

Det känns ju som att uppifrån, dom förväntar ju sig att “det löser han” “det fixar 

han”. Men jag kan ju säga min mening, asså konstruktivt, inte “det här är skit” 

likadant nedåt då, jag är ju till för att stötta och hjälpa och har jag sagt det då måste 

jag försöka att leva upp till det, så är det ju bara. Oftast när du är mellanchef så är det 

ju på bekostnad på ditt eget men däremot får du ju inte gå och tänka på de, du får ju 

inte gå och tänka på att du gör massa uppoffringar (IP8). 

 

När pliktförväntningarna inte följs kan det bli negativa sociala sanktioner 

(Dahrendorf, 1971) och i IP3s fall blev sanktionerna att chefen skällde på IP3 

eftersom IP3 läste mailen utanför arbetet. IP3s chef försökte alltså tvinga IP3 att 

segmentera arbetslivet och privatlivet genom pliktförväntningar. IP8s chefer 

förväntade sig snarare att IP8 ska lösa sina uppgifter oavsett tid och rum vilket 

kan innebära en påtvingad integrering av sfärerna. Pliktförväntningarna kunde 

även grunda sig i att intervjupersonerna kände sig tvungna att vara tillgängliga 

hela tiden. 

 
Dom som är underställda, där tror jag, det dom förväntar sig är ju framförallt att 

dom kan få tag på en asså så. Tidigare så har dom inte varit så vana att man har 

lyssnat på dom men jag tycker det är ganska viktigt. Är det så att nån har bekymmer 

så uppmanar jag dom att dom faktiskt pratar om det och att det stannar hos mig 

liksom så att det kan va lite bra att veta, att man kan förstå varför dom gör som dom 

gör, och de tror jag att dom förväntar sig mer och mer, tidigare så har man väl hållit 

det för sig själv då (IP7). 

 
Ja jag skulle inte vilja dela upp det så tydligt, privatliv och arbetsliv. Jag tycker att det 

blir lite missriktat eftersom jag är anställd på uppdrag, hade jag varit anställd... Som 

en förskolelärare som har arbetstider och ett uppdrag under arbetstid så är det en sak 

men jag har ett uppdrag som inte slutar för att det blir kväll egentligen och slutar inte 

jobba när det blir helg och i stort sätt händer det något allvarligt så ringer dom mig på 

semestern också, och det betyder att jag är i tjänst om dom ringer (IP1). 
 

Pliktförväntningarna som handlar om att vara tillgänglig kan ses som typiska för 

det gränslösa arbetet, något vi kan se hos både IP1 och IP7. Eftersom IP1s 

arbete rullar dygnet runt, året runt kan IP1 aldrig koppla bort arbetet helt, det är 

dock svårt att säga exakt vilka sanktioner det skulle innebära om IP1 inte skulle 

svara i mobilen när de ringer från arbetet. IP7s förväntningar på tillgänglighet 

kom istället från medarbetarna. De möjliga sanktionerna om IP7 inte svarade i 

telefonen skulle förmodligen leda till socialt ogillande.  
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Ja, att frugan vill att jag ska åka hem klockan fyra ganska ofta. Nä, men det är 

det… Har det med familjen att göra så går ju familjen alltid först men är det bilen så 

får ju den vänta om jag behöver men jag brukar inte behöva det. Jag har en snäll 

familj som supportar mig också så då ringer jag pappa så får han fixa bilen (IP3). 
 

Pliktförväntningarna visade sig även kunna komma från privatlivet. IP3s 

uttalande tolkade vi som en pliktförväntning från privatlivet. Här kunde 

pliktförväntningen från privatlivet innebära socialt ogillande som sanktion likt 

fallet med IP7. 

 

4.1.2 Kan-förväntningar 

 

Kan-förväntningar kommer inte utifrån, de kommer istället från individen själv 

och dennes vilja att göra extra bra ifrån sig (Dahrendorf, 1971). De 

intervjupersoner som uppgav att de hade lång chefserfarenhet beskrev att de 

arbetade mer än vad som förväntades av dem när de var nya i sin roll som 

mellanchef.  

 
Ja jag satte det här trycket på mig själv då, jätteroligt att komma ut i arbetslivet och bli 

chef för fasan, men så var de ju va, här ska jag visa framfötter och ska svara och 

grejer och gud va duktig jag va, sen mådde kanske inte familjen och allihopa så 

jättebra, för att man hela tiden var upptagen då. Men idag, då är det inte så, då stänger 

man av (IP2). 

 
Asså det är ju, när man är 53 så kanske karriären är på väg ut, lite utförsbacke så där, 

men man hade ju högre krav på sig själv när man var yngre, det här med att 

prestera och man visa så, nu kör man mycket på sin erfarenhet som gör också att man 

är mer trygg i det så att då ställde man andra krav på sig själv liksom, att jag ”nä men 

jag måste jobba över idag, jag ska bara ta det här mailet och ja jag vet att jag skulle ha 

hämtat barnen men jag är tvungen nu att ta det här, det är jätteviktigt så” (IP4). 

 

Vi kopplade citaten ovan till kan-förväntningar, detta då både IP2 och IP4 ville 

visa “framfötterna” och prestera extra mycket i början av chefskarriären. Kan-

förväntningar är framförallt kopplade till positiva sanktioner eftersom det är 

sådant som görs utöver det nödvändiga (Dahrendorf, 1971). De positiva 

sanktionerna i IP2s och IP4s fall blev att de kunde få nya, bättre tjänster inom 

respektive organisation. IP2 förklarade att arbetet numera inte följer med hem 

på grund av två orsaker, dels att IP2 har nått en position i arbetslivet där det inte 

finns ett behov av att klättra mer och dels att den tidigare integreringen till sist 

blev skadlig. IP2 fick två blödande magsår som konsekvens av den höga 

arbetsprestationen. Även IP4 talade om konsekvenser som uppstod av arbetet. 

IP4 blev utbränd genom bland annat integreringen av sfärerna men till skillnad 
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från IP2s sätt att hantera konsekvenserna genom segmentering, valde IP4 att 

integrera mer genom bland annat en större kontroll över arbetet med hjälp av 

tekniken. IP4 beskrev att det kunde kännas lugnare när IP4 kan se vilka mail 

som kom in via mobilen, som alltid finns med. 

 

4.1.3 Beteendeförväntningar 

 

Utöver plikt- och kan-förväntningarna har vi kategorin beteendeförväntningar 

som finns på mellanchefer, denna förväntning kan handla om att representera 

företaget på ett bra sätt men även att föregå med gott exempel för sina 

medarbetare. Goffman (2014) menar att individen måste följa manus och 

anpassa sig utifrån olika sammanhang för att upprätthålla ett korrekt beteende 

för rollen som individen innehar. Beteendeförväntningen från medarbetare och 

kunder var de flesta intervjupersoner medvetna om, genom denna medvetenhet 

kan risken för ett tappat förtroende minskas.  

 
 

Jag har ju krav asså från mina chefer och ägare att jag ska ju, dels är det ju att våra 

medlemmar är det ju i det här fallet då ska ha jobb, vi ska sysselsätta så mycket 

resurser som möjligt, vi ska vara kundvänliga mot alla våra kunder, vi ska försöka 

lösa alla problem givetvis åt dom, så det är ju krav som man har på sig…(IP2). 

 
Jag har ju två telefoner, jag har en i tjänsten och en privat, ser jag vad det kommer 

ifrån så är det klart att jag svarar, det kan ju va vad som helst, så det gör man ju annars 

kan du ju ta nått som kommer på Messenger de kan du ju kolla på rasten, jag kan ju 

inte ställa krav på att andra ska hantera sin telefoni om jag inte sköter det själv va, 

man kan ju aldrig be någon annan att utföra, eller utföra kan man ju göra men jag kan 

inte be någon att leva upp till dom regelverk och de, som är satta, dom normer som är 

satta och inte föregå med gott exempel, de håller inte, aldrig, det är min filosofi (IP8). 

 

Både IP2 och IP8 exemplifierade beteendeförväntningar. Vi tolkade citaten som 

att de var medvetna om vad som förväntas av dem utifrån rollen som 

mellanchef. IP2 var medveten att IP2 måste bete sig vänligt mot kunderna för 

att representera sig själv men även företaget på ett önskvärt sätt. IP2 måste gå in 

i en professionell roll för att vara trovärdig framför kunden. IP8 förklarade att 

det inte går att ställa krav på sina medarbetare om IP8 själv inte kan uppnå 

kraven. Om IP8 inte lever upp till förväntningarna riskerar IP8 att förlora tillit 

till sina medarbetare, vilket vi tolkade att IP8 är medveten om. Om IP2 och IP8 

inte skulle agera på ett korrekt sätt riskerar de att förlora ansiktet. Enligt 

Goffman (2014) skulle det kunna medföra en misstro på IP2 och IP8s förmåga 

att utföra rutiner som kommer med rollen som mellanchef. 
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4.2 Rollkonflikter och rolldistans 

 

I analysen framkommer det att intervjupersonerna upplever rollkonflikter när 

förväntningarna blir besvärliga att hantera.  Det kan handla om konflikter inom 

mellanchefsrollen men även i andra roller som individen innehar. Samtliga 

intervjupersoner uppger att de innehar flera olika roller, exempelvis chef, 

partner, vän och förälder. Vissa av intervjupersonerna var noggranna med att 

förklara att de inte spelar en viss roll oavsett vilken social situation de befinner 

sig i.  

 

4.2.1 Interrollkonflikt 

 

Interrollkonflikt förklarar Svensson (1992) som konflikter mellan olika roller. 

Intervjupersonerna tolkar vi uppleva denna typ av konflikt när förväntningar 

från arbetslivet och privatlivet kolliderar.  

 
Man tänker ju ”fasen jag skulle vilja gå den här ledarskapsutbildningen men det 

innebär att jag är borta en kväll i veckan” och det går inte när man har småbarn, 

aa exempel så. Men jag har nog anpassat arbetssituationen ganska mycket efter hur 

min hemsituation ser ut och det kan ju gräma mig lite ibland liksom men det går ju 

inte att vara borta för mycket (IP6). 

 

Som sagt idrotten är en grej, jag har alltid idrottat och som sagt nu försöker jag 

springa ett par gånger i veckan liksom men jag har alltid hållit på med bollsporter och 

så, de har jag fått stryka, så är det, och sen tror jag till viss del, en del umgänge också 

rinner ut lite i sanden för man hinner liksom inte med de, gamla vänner liksom som 

man har haft eller som man får jobba lite för att hålla igång (IP7).  

 

Citaten ovan tolkade vi som typiska interrollkonflikter. Både IP6 och IP7 har 

behövt göra prioriteringar utifrån de förväntningar som de upplevde från sig 

själva, i både arbetslivet och privatlivet. IP6 ville läsa en utbildning som skulle 

gynna arbetsrollen men på grund av IP6s roll som förälder var det inte 

genomförbart, vilket blev en interrollkonflikt. Vi tolkade IP7 att rollen som vän 

har behövts prioriterats bort på grund av att IP7 prioriterar de andra rollerna i 

högre utsträckning. Citaten från IP6 och IP7 ger en tydlig och beskrivande 

inblick i hur mellanchefer kan uppleva interrollkonflikter.  
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4.2.2 Intrarollkonflikt 

 

Intrarollkonflikt innebär att det uppstår konflikt inom en och samma roll 

(Svensson, 1992). Intervjupersonerna upplever denna typ av rollkonflikt när de 

måste fatta beslut som inte är fördelaktiga för de själva och deras medarbetare.  

 
Självklart vill ju hotellchefen att vi ska göra av med så lite timmar som möjligt, 

självklart vill ju jag göra av med så lite timmar som möjligt, för att jag vill att min 

personal ska må bra och att dom ska va tre i receptionen och att dom ska hinna å fika 

å jag kan ju inte sätta dom i skiten bara för att hotellchefen vill att här ska det inte gå 

åt några timmar och jag säger “joo det kommer de visst göra för jag har upplärning nu 

också” “Jaha men har du upplärning, men då är det okej” så hon vill att jag ska ha så 

lite timmar som möjligt och jag vill att min personal ska ha det så bra som möjligt, 

så här, här har du mellanchefen, som ska leverera upp och ner (IP5). 
 

Jag är ju en lägsta nivå av chef så det är inte mycket beslut jag tar själv så, så att jag 

får ju ofta bära beslut som jag inte står bakom och stå för dom och motivera för 

mina medarbetare eller försöka förklara varför saker och ting funkar som inte jag 

kan påverka. Som många anställda framförallt yngre tror att en, ens chef kan påverka. 

Så i min roll så blir det ju lite konflikt så men det gäller ju att bara va tydlig med vem 

som beslutar vad och hoppas att det blir lättare och att vara öppen (IP3). 
 

Citaten som IP5 och IP3 har uttalat förstås som intrarollkonflikter. Vi upplevde 

att IP5 gav oss ett tydligt exempel på hur konflikter inom sin mellanchefsroll 

kunde uttrycka sig. Vi tolkade även IP3s utlåtande som en intrarollkonflikt när 

IP3 var tvungen ta ansvar för beslut som IP3 inte stod bakom men som IP3 var 

tvungen att förmedla till sina medarbetare. Vi tolkade båda citaten som 

intrarollkonflikter på grund av att de hade förväntningar från sina chefer men 

också från medarbetare, vilket vi utifrån intervjuerna kunde förstå som en 

utmaning.  

 

4.2.3 Rolldistans 

 

I analysen framgår det att vissa intervjupersoner inte vill gå in i roll utan menar 

att de är samma person i den privata sfären som på arbetsplatsen. Vi tolkar 

intervjupersonernas citat nedan som att de strävar efter, vad Goffman (2014) 

kallar, uppriktiga aktörer. Uppriktiga aktörer vill inte “lura” sin publik trots att 

det kan vara fördelaktigt för de själva eller samhället. För intervjupersonerna 

nedan är det av vikt att bibehålla sin personlighet oavsett sammanhang eller 

situation.  

 
Ja fast jag är ändå mig själv. Jag anpassar mig ju inte, asså går man till ett jobb 

där man måste anpassa sig hela tiden, man kan inte va sig själv på jobbet, då tror 
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jag att man, det jobbet tar energi och då blir man en väldigt grå människa och det 

går inte, inte för mig iallafall (IP5). 
 
Så länge man inte spelar en roll i arbetslivet, så tror jag att det löser sig av sig själv. 

Asså är man samma person på jobbet som på fritiden i princip så då har man inte 

ett sånt problem tror inte jag (IP7). 

 

Vissa av intervjupersonerna ville inte särskilja på sin arbetsroll och sin privata 

roll, vilket vi genom Goffman (2014) tolkade som att de inte var medvetna om 

rolldistans. Goffman menar att rolldistans används som strategi för att individen 

ska kunna behålla sin personlighet (Lögdlund & Bergqvist, 2014). Vi förstod 

intervjupersonerna som att de inte tyckte det var hållbart att gå in olika roller 

oavsett sfär eller situation. Vi tolkade IP5 som att du inte ska anpassa dig för 

den roll du innehar på arbetet utan att du istället ska vara den person du är när 

du befinner dig i den privata sfären. Vi förstod IP7 som att du ska vara samma 

person i olika sfärer och att det inte är hållbart att gå in i olika roller. Dessa 

tolkningar ur IP5 och IP7s utlåtande kopplade vi till Goffmans dramaturgiska 

perspektiv på roller. När en individ befinner sig på arbetsplatsen menar 

Goffman (2014) att denne befinner sig i den främre regionen. Det är i den 

främre regionen som individen måste följa manus och förstå vilket beteende 

som är önskvärt för att inte mista förtroendet inför publiken. Publiken i denna 

studie blir mellanchefernas medarbetare, chefer och kunder. Enligt Goffman 

(2014) är det av vikt att individen är medveten om vilket beteende som publiken 

anser godtyckligt. IP5 och IP7 ville medvetet inte inta en specifik roll på arbetet 

eftersom de inte ville mista sin personlighet, det ledde till att de blev omedvetna 

om att de befinner sig i olika sfärer samt betydelsen av att ha distans till olika 

roller. Utifrån analysen såg vi att hälften av intervjupersonerna var medvetna 

om rolldistansen och de på så vis kunde gå in i olika roller utan att känna att de 

förlorade sin personlighet.  

 

4.3 Handlingsstrategier 

 

I analysen framkommer det vilka förväntningar intervjupersonerna upplever 

samt de olika rollkonflikter som förväntningarna skapar. När det sedan kommer 

till hur intervjupersonerna hanterar dessa förväntningar och rollkonflikter har 

svaren skiljt sig åt, men målet för samtliga intervjupersoner har varit att finna en 

balans mellan arbetslivet och privatlivet.  

 

I analysen kan vi se vilka intervjupersoner som aktivt arbetade med att skilja på 

sfärerna och vilka intervjupersoner som istället tillät arbetsliv och privatliv 

sammanföras. Nippert-Eng (1996) beskriver dessa kategorier för segmentering 

och integrering. Fem av intervjupersonerna segmenterade och tre av 
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intervjupersonerna integrerade. Nedan följer svar från båda kategorierna. 

 

Segmentering: 
Jobb är jobb och privat är privat. Det kan ju hända att jag svarar på jobbsamtal eller 

naaae det var dumt sagt för det gör jag ju inte, men det kan hända att jag får uppdrag i 

telefonen typ men då kan jag be dom att skicka ett mail eller ringa mig när jag är på 

kontoret. Jag vet vart gränsen går mellan jobb och privatliv (IP5). 
 

Integrering: 
Och det blir ju samma sak åt andra hållet, när jag inte har en jättefast linje när 

jobbet slutar så behöver jag ju enligt mig själv inte ha en jättefast linje när min 

fritid slutar, så det betyder att jag kan kombinera dom två och ändå försöka hålla 

en balans (IP1). 
 

De intervjupersonerna som segmenterade påstod sig själva vara bra på att dra 

gränsen, de hade en stark gräns som var inflexibel. De intervjupersonerna som 

integrerade förklarade att de inte skulle trivas med ett inflexibelt arbete. För att 

lyckas skapa en hållbar balans med segmenteringen eller integreringen samt för 

att hantera rollkonflikterna, upptäckte vi att intervjupersonerna använde mer 

specifika handlingsstrategier. De handlingsstrategierna var reflektion, 

prioritering och kommunikation, de användes av både individer som integrerade 

och segmenterade för att hantera rollkonflikterna och skapa en balans mellan 

sfärerna. Intervjupersonerna kunde i vissa fall konkret uttrycka att de använde 

dessa handlingsstrategier och i andra fall kunde vi själva se dem i dataanalysen.  

 

Reflektion användes av samtliga intervjupersoner där de som integrerade och 

segmenterade använde reflektion som strategi när de var på väg hem från 

arbetet för att processa sådant som uppstått i arbetet. Intervjupersonerna kunde 

även använda sig av andra personer för att reflektera både i privatlivet och 

arbetslivet. För intervjupersonerna som integrerade kunde reflektionen vara en 

strategi för att analysera och utvärdera sitt handlande i balansen mellan de två 

sfärerna. De intervjupersonerna som segmenterade använde oftast reflektionen 

till att avsluta sin arbetsdag och processa sådant som inträffat på arbetet, något 

som visade sig var en viktig del hos många av intervjupersonerna.  

 
Bra fråga, när jag bodde utanför Linköping så när jag kom ut på E4an så var jag 

min privatperson igen. När vi flyttade till stan så kunde jag upptäcka efter en stund 

att jag redan var hemma, då hade jag inte hunnit tänka klart om jobbet (IP5). 

 

IP5s citat blev målande för hur viktig reflektionen var för intervjupersonerna. 

Genom att processa arbetsdagen kunde de som segmenterade lyckas bättre med 

att hålla isär de två sfärerna. När processandet av arbetsdagen var klart kunde de 

övergå till sitt privatliv enligt de själva. 
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Även prioritering var något som samtliga intervjupersoner använde sig av. 

Intervjupersonerna som segmenterade sfärerna prioriterade oftast sin familj först 

för att undvika interrollkonflikter, men om det var något extra viktigt på arbetet 

kunde det i vissa fall gå före familjen. För intervjupersonerna som integrerade 

sfärerna handlar prioriteringen om att skapa en balans genom att variera 

prioriteringarna och se tillbaka på tidigare prioriteringar för att undvika 

interrollkonflikterna. Prioriteringsstrategin skulle även kunna liknas med 

reflektionsstrategin eftersom de som integrerade, reflekterade över hur de 

prioriterade i balansen, men vi valde att sära på de två strategierna eftersom det 

blev uttalat med vikten av prioritering i intervjuerna. 

 
Självklart så blir det tillfällen när jag borde hunnit med mer privata saker eller jag 

borde hunnit med mer jobb men det är ju i dom lägena där jag inte hinner med då har 

jag ju prioriterat något annat. Jag har ett enligt mig själv viktigt uppdrag, att sköta på 

jobbet och jag har ett privatliv som jag verkligen vill sköta och jag ska hitta en 

balans i det och då får man ju inte prioritera samma sak kanske varje gång, ibland 

får man prioritera privatlivet, det kan vara lite tufft om man inte är beredd att göra 

prioriteringarna. Men är det något man är medveten om då ser inte jag några problem 

med det (IP1). 

 

När det kom till intrarollkonflikter använde sig intervjupersonerna av 

kommunikation. De försökte med tydlighet och öppenhet förklara beslut som de 

själva kanske inte hade beslutat eller stod bakom. I vissa fall kunde 

intervjupersonerna agera medlare mellan sina medarbetare och chefer. Men 

oftast låg det en beteendeförväntning på dem att acceptera besluten och då blev 

kommunikationen deras främsta verktyg. Några av intervjupersonerna valde att 

tydliggöra att det inte var deras beslut de framförde till medarbetarna, medan 

andra valde att lägga fram det så medarbetarna kunde förstå helheten av 

beslutet, som oftast var för organisationens bästa.  

 

De intervjupersoner som uppgav att de särade på arbetslivet och privatlivet 

(segmenterade) gjorde inte det i lika hög grad som de själva påstod. När en 

intervjuperson kunde påstå att arbetet lämnades på arbetsplatsen, framkom det 

senare i intervjun att jobbmailen ibland kunde läsas så fort denne vaknade på 

morgonen. De flesta intervjupersonerna som segmenterade var alltså omedvetna 

om att de faktiskt integrerade sfärerna till en viss grad. I de flesta fallen 

handlade det om att intervjupersonerna omedvetet förberedde sig mentalt inför 

något arbetsrelaterat.  
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Nae, jag kan inte jobba hemma och så, men hjärnan är ju svår att stänga av. 

Lyckligtvis stänger andra av hjärnan åt mig när jag kommer hem men jag funderar ju 

på jobbet ibland hemma, men det är väldigt sällan jag tar hem och gör faktiskt arbete 

hemma. Det har jag haft som princip väldigt länge. Jobbar på jobbet och hemma är 

hemma. Tänka kanske jag gör (IP3). 

 

Omedvetet kan det väl va om jag har haft mycket, om vi säger att jag planerar inför en 

inventering, och gör det då utanför verksamheten på en lördag så tänker man ju 

kanske schematiskt hur man lägger upp det och hur bra förberett det är och så vidare 

och så vidare, men inte så att det tynger mig. Men man kan ju liksom inte bara 

klippa av, har du någonting på agendan, nått viktigt imorgon då är det ju klart att 

du kan ha med det i bakhuvudet att “dom bitarna måste jag notera och ta upp också” 

så kan det ju va, men inte så att det belastar mig (IP8).  

 

IP3 och IP8 var två av de som insåg att de faktiskt tog med sig arbetet hem 

senare i intervjun. Thunman och Persson (2017) förklarar att gränsen mellan 

arbetsliv och privatliv går från svag (integrering) till stark (segmentering). Vi 

kunde se att de intervjupersonerna som ansåg sig ha en väldigt stark gräns i 

själva verket omedvetet hade en svagare gräns. Även om integrering och 

segmentering endast ska ses som idealtyper och inte finns i sina rena former i 

verkliga livet (Thunman & Persson, 2017), eller åtminstone är väldigt sällsynta 

(Ashforth et al., 2000), blev det en intressant aspekt med omedvetenheten av en 

svagare gräns.  

 

Tidigt i analysen framkom det att de intervjupersoner som inte tog med sig 

arbetet hem inte heller särade på rollerna. Thunman och Persson (2017) menar 

att individer som segmenterar agerar och handlar på olika sätt i olika kontexter, 

något som intervjupersonerna inte påstår sig göra. Intervjupersonerna som 

segmenterade hade ingen rolldistans till sin yrkesroll, de påstod att det inte 

skulle vara hållbart för dem att vara någon annan än den personen de är i 

privatlivet. Vi kunde även koppla omedvetenheten till rolldistans som innebär 

att individer är medvetna om den roll de spelar i en viss kontext (Lögdlund & 

Bergqvist, 2014).  

 

Individer som segmenterar kan ha mer eller mindre rolldistans beroende på 

gränsens styrka, där en person med väldigt starka gränser har en tydlig 

rolldistans och en person med svaga gränser inte har någon rolldistans. Med det 

resonemanget blir det nu ännu tydligare att de intervjupersoner som 

segmenterade och som själva påstod sig ha starka gränser, i själva verket hade 
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svagare gränser. Återigen blev det en omedveten integrering när de 

intervjupersoner som segmenterade spelade samma roll oavsett situation eller 

kontext. Det tyder enligt gränsteorin på att de individerna som segmenterar 

sfärerna i själva verket har slagits samman sfärerna i en stor social existens. 

 

4.4 Sammanfattning  

 

Resultatet är indelat i tre olika teman: förväntningar, rollkonflikter och 

rolldistans samt handlingsstrategier. Det skapades sedan kategorier i temat 

förväntningar och i temat rollkonflikter och rolldistans. Förväntningar delades 

in i: pliktförväntningar, kan-förväntningar och beteendeförändringar. 

Rollkonflikter och rolldistans delades in i: interrollkonflikt, intrarollkonflikt och 

rolldistans. Temat handlingsstrategier delades inte in i kategorier av den 

anledning att vi inte ville särskilja de olika strategierna åt.  

 

Resultatet gällande förväntningar visade på att kategorin plikförväntningar var 

den mest påtagliga hos mellancheferna, detta då de har medarbetare under sig 

och chefer över sig att ta hänsyn till men även ett privatliv som ställer krav på 

dem. Resultatet vad gäller rollkonflikt och rolldistans visade att 

intervjupersonerna upplevde både rollkonflikter som var knutna till sin roll som 

mellanchef men också rollkonflikter mellan sina olika roller som exempelvis 

förälder, partner, chef och vän. Kategorin rolldistans visade att hälften av 

intervjupersonerna inte ville spela en roll, något vi tolkade som att de inte ville 

mista sin personlighet i arbetslivet. Den andra hälften av intervjupersonerna var 

medvetna om rolldistansen och kunde på så vis gå in i olika roller beroende på 

situation. Resultatet om handlingsstrategier visade att intervjupersonerna har 

olika sätt att hantera rollkonflikter på. Reflektion, prioritering och 

kommunikation var de tre strategierna som framkom. Majoriteten av 

intervjupersonerna uttryckte svårigheter vad gäller att finna balans mellan de två 

sfärerna, men genom att använda reflektion, prioritering och kommunikation 

som handlingsstrategier kunde intervjupersonerna balansera arbetsliv och 

privatliv. Oavsett om intervjupersonerna segmenterade eller integrerade var de 

överens om att det är viktigt att finna balans mellan arbetsliv och privatliv. Det 

framkom även att de intervjupersoner som segmenterade sfärerna inte hade lika 

starka gränser som de själva påstod, omedvetet integrerade intervjupersonerna 

vissa aspekter av arbetslivet i privatlivet. 
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5. DISKUSSION 

 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till den teoretiska 

referensramen. Sedan presenteras studiens slutsats. Avslutningsvis kommer vi 

ge förslag till fortsatt forskning. Syftet med studien är att undersöka 

mellanchefers förväntningar, rollkonflikter och handlingsstrategier i balansen 

mellan arbetsliv och privatliv. Frågeställningarna är: Vilka förväntningar 

upplever mellanchefer på sig själva? Vilka rollkonflikter kan uppstå genom 

förväntningarna? Hur hanterar mellancheferna rollkonflikterna? 
 

 

Den tidigare forskningen som valdes ut består till största del av etablerade 

forskare inom området gränslöst arbete. Vi valde att börja brett för att sedan 

kunna smalna av i teoridelen. Den tidigare forskningen gav oss mångnyanserad 

bild kring hur fenomenet gränslöst arbete kan tolkas och förstås. Det gav oss en 

inblick i hur gränslöst arbete kan uppfattas som både positivt och negativt.   

Genom att använda Allvin et al. (2006) anser vi studien får en ytterligare tyngd 

med tanke på deras omfattande forskning. Vi är dock medvetna om att vi inte 

har en stor variation av författare i den tidigare forskningen, vilket kan ses som 

en nackdel. Dock tror vi inte att det skulle påverkat studiens resultat i någon 

högre utsträckning, men det kan vi endast spekulera i. Vi är även medvetna om 

att fenomenet gränslöst arbete är brett och innehåller många aspekter. Trots 

denna medvetenhet kring fenomenet ville vi undersöka gränslöst arbete men 

valde att titta på en specifik aspekt, balansen mellan arbetslivet och privatlivet.  

 

När empirin var insamlad valde vi att använda den strukturella rollteorin som en 

av teorierna eftersom vi ansåg att den var intressant att applicera på 

mellanchefers gränslösa arbete. Den främsta anledningen var att många av 

begreppen i den strukturella rollteorin kom fram i intervjuerna av 

intervjupersonerna själva. Vi såg pliktförväntning, kan-förväntning samt intra- 

och interrollkonflikt (Svensson, 1992) som självklara när det kommer till 

gränslöst arbete. Dock valde vi att inte använda oss av den strukturella 

rollteorins syn på samhället som ett system och där dess individer intar 

positioner för att uppfylla funktioner (Svensson, 1992), eftersom vi inte delar 

den uppfattningen. Vi valde även att tillämpa gränsteorin som studerar 

handlingsstrategier i gränslöst arbete i form av bland annat segmentering och 

integrering av arbetslivet och privatlivet (Thunman & Persson, 2017). Genom 

gränsteorin kunde vi försöka se djupare än bara integrering och segmentering 

och finna mer specifika handlingsstrategier. Vi applicerade även Goffmans 

dramaturgiska perspektiv och kunde se att vissa delar, bland annat rolldistans 

passade bra med gränsteorins segmentering och integrering. Goffmans 
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beteendeförväntningar blev också en bra komplettering till den strukturella 

rollteorins olika typer av förväntningar.  

 

Vi författare har diskuterat om valet av teori och tidigare forskning varit för 

enkelt. Trots att vi anser att teorierna och den tidigare forskningen är lämpliga 

att applicera på empirin ställer vi oss kritiska till vår kreativa förmåga. Vår 

tanke var att finna teorier och tidigare forskning som ansågs självklara och 

relevanta, men nu i efterhand hade det varit fördelaktigt att våga utmana oss, 

eftersom det kunde gett studien ett mer unikt resultat. Å andra sidan är vi nöjda 

med valen med tanke på att det gav oss ett resultat vi inte upptäckt i tidigare 

forskning och att studien fick en tydlig röd tråd. Vi anser även att valet av att 

undersöka mellanchefer är fördelaktigt då många andra forskningar vi tagit del 

av fokuserade på medarbetare eller chefer.   

 

5.1 Förväntningar 

 

Redan tidigt i studiens skede insåg vi att det fanns många påtagliga 

förväntningar på mellancheferna. Det blev då ett enkelt val för oss att använda 

den strukturella rollteorins olika typer av förväntningar, samt Goffmans 

beteendeförväntning. De förväntningarna som vi använt oss av från den 

strukturella rollteorin är pliktförväntning och kan-förväntning. Vi gjorde ett 

aktivt val att inte använda oss av tvångsförväntning eftersom vi inte kunde 

koppla den lika tydligt till arbetslivet och våra intervjupersoner. 

Tvångsförväntningar kan kopplas till lagar som samhället förväntas att följa 

(Dahrendorf, 1971). Det existerar självklart lagar i arbetslivet, men eftersom vi 

inte kunde koppla några tydliga rollkonflikter till den förväntningen, valdes den 

bort. De olika förväntningarna kunde vi tydligt se i den tidigare forskningen. 

Mellner (2018) beskriver en kultur där individer ständigt ska vara tillgängliga i 

arbetsrelaterade frågor, vilket vi kunde koppla till pliktförväntningar. Den kultur 

som Mellner (2018) beskriver kunde vi se hos flera av intervjupersonerna, men 

tydligast blev det hos IP7. IP7 beskrev att det fanns en “hedersgrej” inom 

organisationen som innebar att återkoppla om det var någon inom 

organisationen som hade ringt. Den “hedersgrejen” som IP7 beskrev kan alltså 

kopplas direkt till det som Mellner (2018) kallar för “anytime - anywhere” eller 

“allways on” kultur, vilket vi sedan tolkar som en pliktförväntning. Vi valde att 

tolka intervjupersonernas arbetsuppgifter som pliktförväntningar. När vi gjort 

den tolkningen såg vi även att pliktförväntningarna blev de mest förekommande 

förväntningen.  

 

För att skapa en heltäckande bild av förväntningar som en mellanchef kan 

uppleva använde vi oss även av kan-förväntningar och beteendeförväntningar. 
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Genom de tre olika typer av förväntningar kunde vi inte bara se arbetslivets och 

privatlivets förväntningar utan även individens förväntningar på sig själv. Allvin 

et al. (2006) förklarar att pressen som kommer med ett friare arbete kan komma 

från individen själv genom lusten och intresset för arbetet, vilket vi kopplade till 

kan-förväntningar. Det visade sig i analysen att de kan-förväntningarna som 

intervjupersonerna upplevde handlade om att visa “framfötterna” på 

arbetsplatsen, något som även kunde bli skadligt i längden. IP2 förklarade att 

arbetet blev så pass påfrestande att det ledde till blödande magsår men att det 

även ledde till något positivt, nämligen en högre position inom organisationen. 

Allvin et al. (2006) beskriver den nya ohälsan som uppstått inom gränslöst 

arbete, den innefattar ångest, oro, trötthet och depression. IP4 nämner i 

intervjun att vikten av att visa sig duktig var så pass tung att IP4 blev utbränd, 

men likt IP2s fall ledde det även till en högre position.  

 

Anledningen till att individer ställer så höga krav på sig själva tror vi har med 

vikten av en framgångsrik karriär att göra. Vi tror att individer som visar 

“framfötterna” och jobbar extra utöver det som faktiskt är nödvändigt har lättare 

att röra sig uppåt i karriären. Kan-förväntningar resulterar oftast i positiva 

sanktioner och är det som omvärlden inte förväntar sig av rollinnehavaren 

(Dahrendorf, 1971). Kan-förväntningarna kan bli ett verktyg för individer som 

vill stiga i karriären, men om kan-förväntningarna går till överdrift kan det bli 

skadligt som i IP2 och IP4s fall. Allvin et al. (2006) förklarar istället att 

individer arbetar mer än nödvändigt på grund av en osäkerhet kring när arbetet 

är tillräckligt bra eller vad arbetet faktiskt kräver av individerna. Vi anser dock 

att det i IP2 och IP4s fall inte handlade om en osäkerhet, utan istället handlade 

om en önskan nå högre positioner. 

 

Genom Goffmans förklaring på beteendeförväntningar kunde vi få en 

uppfattning kring vad som förväntas av intervjupersonerna i deras roll som 

mellanchef. Att uppträda korrekt innebär att rollinnehavaren följer manus och 

beter sig korrekt utifrån vad som anses önskvärt av publiken (Goffman, 2014). 

Utifrån vår analys gjorde vi tolkningen att intervjupersonerna var medvetna om 

vad som förväntas av dem i rollen som mellanchef. Vissa intervjupersoner 

uttalade att det var viktigt att föregå med gott exempel gentemot sina 

medarbetare samt vikten av att representera företaget på ett godtyckligt sätt. 

 

Vi tror inte att beteendeförväntningarna som intervjupersonerna upplevde, var 

speciellt rollkonflikts framkallande eftersom beteendeförväntningarna kunde 

tolkas som förväntningar dels från omgivningen, men dels från 

intervjupersonerna själva. Vi tänker att intervjupersonerna till exempel själva 

ville representera företaget på ett godtyckligt sätt och inte bara gjorde det på 

grund av yttre beteendeförväntningar från kunder och chefer. 
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I dagen samhälle menar Allvin et al. (2006) att individen har en mängd olika 

förväntningar på sig i privatlivet, dessa förväntningar innebär att välja bästa 

möjliga utfall för individen och för andra. Tidigare har hemmet och den privata 

sfären varit en plats där individen kan få tid till vila och återhämtning, idag blir 

privatlivet mer likt arbetslivet, fylld med förväntningar och krav. Enligt 

Kecklund (2018) behöver individen återhämtning för att inte riskera att bli 

utmattad, vilket i sin tur kan leda till misstag i arbetet. Likt Kecklund (2018) 

anser vi författare att återhämtning är av stor vikt för välmående och för att få 

balans i tillvaron, speciellt i dagens samhälle där vi upplever att förväntningar 

och krav blir alltmer påtagliga. Trots att alla individer mer eller mindre har 

förväntningar på sig anser vi att mellanchefer är speciellt utsatta vad gäller 

förväntningarna. I positionen mellanchef innehar de flera roller samtidigt. Å ena 

sidan är de medarbetare i det faktum att de har chefer över sig att ta hänsyn till, i 

samma mening är de även chefer över medarbetare som är lägre ned i den 

hierarkiska ordningen. Mellancheferna förväntas leverera uppåt, nedåt och utåt, 

samtidigt som de innehar flera roller i privatlivet där det uppkommer allt fler 

förväntningar.  

 

5.2 Rollkonflikter 

 

Alla mellanchefer som medverkat i studien upplevde rollkonflikter både i 

arbetsrollen och i den privata rollen. För att vi författare skulle förstå 

rollkonflikterna användes Svenssons (1992) förklaring på två typer av 

rollkonflikter, intrarollkonflikt och interrollkonflikt. Interrollkonflikt uppstår när 

det blir konflikt mellan olika roller och intrarollkonflikt uppstår när det blir 

konflikt inom en och samma roll. När intervjupersonerna talade om 

interrollkonflikt var det främst mellan rollerna som mellanchef, förälder och 

partner. Dessa tre roller var återkommande hos de flesta intervjupersonerna och 

det visade sig vara mellan dessa som konflikterna var som allra mest påtagliga. 

Varför denna typ av konflikt uppstår menar Svensson (1992) beror på att 

förväntningar mot olika positioner kolliderar. Intervjupersonerna uttryckte även 

att de upplever intrarollkonflikter inom sin professionella roll som mellanchef. 

Svensson (1992) menar att intrarollkonflikter uppstår när det ställs motstridiga 

krav och förväntningar på en individ i en specifik position. Intervjupersonerna 

uttryckte att de hela tiden måste leverera till sina chefer men också till 

medarbetare och kunder. Att ha den pressen var någonting som 

intervjupersonerna var medvetna om men som de helst inte tänkte på. 

Intervjupersonerna menade att det inte går att göra alla nöjda och att den 

pressen “ingår” i rollen som mellanchef.  
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Den mest förekommande rollkonflikten var interrollkonflikt, och de främsta 

rollerna som hamnade i konflikt var de tre tidigare nämnda rollerna, nämligen 

mellanchef, förälder och partner, för att tydliggöra kan vi kalla de arbetsrollen 

och den privata rollen. Anledningen att det var mellan arbetsrollen och den 

privata rollen som konflikterna var tydligast tror vi beror på obalans mellan 

arbetslivet och privatlivet. Vi tror att en bra balans mellan sfärerna skulle kunna 

leda till kraftigt minskade interrollkonflikter, men med obalansen kommer 

interrollkonflikterna. Enligt Allvin et al. (2006) kan ohälsa och konflikt mellan 

arbetslivet och privatlivet kopplas samman samt att obalans mellan sfärerna 

ökar risken för konflikter.  

 

5.3 Reflektion, prioritering och kommunikation 

 

De handlingsstrategier som framkom i analysen var reflektion, prioritering och 

kommunikation. Handlingsstrategierna användes för att hantera både intra- och 

interrollkonflikter och genom det skapa en balans mellan sfärerna. Det finns 

både skillnader och likheter i hur intervjupersonerna använde sig av 

handlingsstrategierna. För de intervjupersonerna som integrerade sfärerna kunde 

reflektionen användas tillsammans med prioritering och kommunikation. 

Genom att reflektera över tidigare prioriteringar kunde intervjupersoner som 

integrerade, kommunicera till de olika delarna av sfären som väger över i 

balansen för att jämna ut den. Intervjupersoner som segmenterade använde 

främst reflektion och prioritering för att lyckas med segmenteringen, genom att 

reflektera över arbetsdagen kunde intervjupersonerna lättare avsluta sin 

arbetsdag och fokusera på privatlivet. Prioriteringen var oftast till fördel för 

privatlivet hos intervjupersonerna som segmenterade, de ansåg att familjen hade 

störst prioritet. Reflektionen skedde oftast när intervjupersonerna var på väg 

hem från arbetet och var en viktig del hos majoriteten av intervjupersonerna 

som segmenterade eller integrerade sfärerna. Kommunikationen används till 

största del för att hantera de intrarollkonflikter som uppstod i mellanchefsrollen 

eftersom intervjupersonerna i vissa fall blev medlare mellan de högre cheferna 

och medarbetarna. 

 

De olika handlingsstrategierna har sin grund i erfarenhet av yrkesrollen. 

Erfarenheten i sin tur grundar sig i att göra misstag, genom misstagen har 

intervjupersonerna lärt sig vilka strategier som fungerar bäst, oavsett om 

erfarenheten var tre år eller 35 år fanns den ändå där. Tack vare erfarenheten 

tror vi att vissa av rollkonflikterna kunde lösas på ett enkelt och smidigt sätt av 

intervjupersonerna. Vi tänker att många av situationerna som kunde uppstå för 

intervjupersonerna var återkommande och när samma situation skedde för tredje 

eller fjärde gången behövde inte intervjupersonerna tänka efter särskilt mycket 
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över hur situationen skulle lösas. Några av intervjupersonerna förklarade att 

individer måste gå på vissa “minor”, att göra vissa misstag för att lära sig av 

dem. Medan andra intervjupersoner berättade att de försökte föra vidare sin 

erfarenhet till nya mellanchefer för att de inte skulle behöva göra samma 

misstag som intervjupersonerna tidigare gjort.  

 

5.4 Medveten segmentering, omedveten integrering 

 

De intervjupersonerna som segmenterade arbetslivet och privatlivet hade enligt 

de själva en stark gräns och tog inte med något hem från arbetet. När vi sedan 

började analysera de intervjupersonerna som segmenterar sfärerna framkom det 

snart att de inte hade en stark gräns. Omedvetet fanns det aspekter av arbetslivet 

som följde med in i privatlivet. Aspekterna kunde se olika ut, en av 

intervjupersonerna som själv påstod sig vara väldigt duktig på att inte blanda 

arbetslivet med privatlivet, brukade läsa jobbmailen i mobiltelefonen varje 

morgon. Det kunde även handla om att planera mentalt inför kommande 

arbetsdag. Thunman och Persson (2017) beskriver hur segmentering och 

integrering ej kan hittas i sina rena former i verkligheten, medan Ashforth et al. 

(2000) tar upp några få yrken där ren segmentering och integrering faktiskt 

förekommer. Oavsett om ren segmentering eller integrering faktiskt existerar 

tror vi att individens egna upplevelse av att sära på eller blanda sfärerna är det 

viktigaste. De intervjupersonerna som påstod att de inte blandade sfärerna 

förklarade oftast att de inte skulle trivas i en sådan tillvaro, som de i själva 

verket omedvetet befann sig i. Enligt Thunman och Persson (2017) agerar 

individer som segmenterar annorlunda beroende på vilken sfär de befinner sig i, 

medan individer som integrerar agerar på samma sätt oberoende sfär. Våra 

intervjupersoner som påstod sig sära på sfärerna förklarade även att de agerade 

på samma sätt i privatlivet och arbetslivet, att de inte gick in i någon roll i 

arbetslivet, vilket stärker vår uppfattning om att de integrerar mer än vad de 

själva tror.  

 

Goffman (2014) menar att individer som rör sig mellan arbetsplats och hemmet 

går från att befinna sig i den främre regionen till den bakre. I den främre 

regionen (arbetsplatsen) behöver individer upprätthålla ett godtyckligt beteende 

för att inte mista sin trovärdighet. De intervjupersoner som hävdade att de inte 

gick in i en annan roll när de befann sig i den främre regionen kan förstås som 

bristande rolldistans. Lögdlund och Bergqvist (2014) skriver att rolldistans 

använts som strategi för att individer ska kunna bibehålla sin personlighet och 

självuppfattning. Enligt Goffman (2014) måste individer följa manus när de 

uppträder en viss roll eftersom publiken förväntar sig ett visst beteende för just 
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den rollen. I början av analysarbetet ansåg vi att de intervjupersoner som 

menade att de är samma person i olika roller som omedvetna om rolldistans.  

 

Varför var då intervjupersonerna som segmenterade, omedvetna om 

integreringen? Dagens samhälle är så pass digitaliserat så individer i vissa fall 

endast behöver en mobiltelefon för att utöva sina yrken, mobiltelefonen finns 

alltid med och är nästan alltid igång och uppkopplad. Vi anser att 

mobiltelefonen kan vara en påverkande faktor, det blir helt enkelt för lätt att 

öppna och läsa mailen i mobiltelefonen. På samma sätt som individer öppnar 

och läser nyheterna det första de gör på morgonen, kan även individer gå in och 

läsa jobbmailen. En annan faktor som vi kom fram till och som även en av 

intervjupersonerna nämnde var att hjärnan inte går att stänga av. Det var flera av 

intervjupersonerna som påstod sig sära på sfärerna, som faktiskt omedvetet 

planerade kommande arbetsdag eller reflekterade över arbetet generellt. Vi 

tänker att arbetslivet är en så stor del av individers liv att det faktiskt inte går att 

koppla bort till 100%, och därför lyckades de intervjupersoner som integrerade 

sfärerna bättre med integreringen och intervjupersonerna som segmenterade 

lyckades mindre bra med segmenteringen. 

 

Vad skulle då hända om de intervjupersonerna som segmenterade blev 

medvetna om integreringen? Vi tror att de skulle försöka stärka 

segmenteringsgränsen och försöka bli mer självmedvetna om vilka arbetes 

aspekter som tidigare integrerats i privatlivet. En ökad medvetenhet om 

individers integrering som påstår sig segmentera tror vi kan bli en 

belastningsfaktor eftersom individerna kan komma att anstränga sig ännu mer 

för att faktiskt lyckas med segmenteringen. Genom omedvetenheten kan 

individerna istället tro att de är skickliga på segmentering samtidigt som de läser 

jobbmailen i hemmet. 

 

 

 

5.5 Slutsats 

 

● Vilka förväntningar upplever mellanchefer på sig själva? 

 

Pliktförväntningar var den mest förekommande förväntningen i form av bland 

annat arbetsuppgifter och tillgänglighet. Kan-förväntningar synliggjordes 

genom intervjupersonernas vilja av att visa sig duktiga på arbetet. 

Beteendeförväntningarna som intervjupersonerna upplevde handlade om 

beteende mot kunder, chefer och medarbetare.  
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● Vilka rollkonflikter kan uppstå genom förväntningarna? 

 

Intrarollkonflikter, som uppstod när intervjupersonerna upplevde att 

förväntningarna krockade inom rollen mellanchef och interrollkonflikter, där 

intervjupersonernas olika roller både i arbetslivet och privatlivet kunde krocka 

på grund av de olika förväntningarna. 

 

● Hur hanterar mellancheferna rollkonflikterna? 

 

Genom att använda sig av reflektion, kommunikation och prioritering i 

segmenteringen eller integreringen av arbetslivet och privatlivet kunde 

intervjupersonerna hantera och minimera rollkonflikterna. Genom hanteringen 

av rollkonflikterna kunde balansen skapas mellan arbetslivet och privatlivet. 

 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 

 

Det finns många olika förslag till fortsatt forskning både med kvantitativ och 

kvalitativ metod. Denna studies resultat visade till största del 

överensstämmande svar, vilket kan bero på det begränsade urvalet av 

intervjupersoner. För fortsatt forskning hade det varit intressant att intervjua ett 

större urval för att se om resultatet fått skillnader i svaren. 

 

Vi anser att det vore intressant att med denna studies resultat se en kvantitativ 

studie för att testa generaliserbarheten. Möjligtvis en enkätundersökning för att 

se hur många mellanchefer som faktiskt använder reflektion, kommunikation 

och prioritering som strategier för att finna balans mellan arbetslivet och 

privatlivet. Genom en enkätundersökning kan individerna även komma att svara 

annorlunda då de inte känner samma press av att svara “rätt”, något vi i vissa 

fall kunde få intryck av att intervjupersonerna gjorde. 

 

Det skulle även vara intressant att titta på olika variabler, som kön, ålder och 

erfarenhet för att finna skillnader och likheter i hur de använder de olika 

handlingsstrategierna. En avgränsad bransch skulle även kunna vara intressant 

att studera med hjälp av de handlingsstrategierna som vi kom fram till. 
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BILAGA 1: Missivbrev 

 
Hej! 

Vi är två studenter från Linköpings universitet som studerar Sociologi. Vi är nu 

inne på vår sista termin och ska skriva examensarbete. Vi har valt att skriva om 

mellanchefer i gränslöst arbete. Syftet med denna studie är att undersöka 

mellanchefers handlingsstrategier i balansen mellan arbetsliv och privatliv.  

 

Vi har fördjupat oss i ämnet och har för avsikt att intervjua mellanchefer. Har 

du eller har du haft erfarenhet av gränslöst arbete och minst tre års 

chefserfarenhet så vill vi gärna intervjua dig. Intervjun kommer vara ca 45-60 

minuter och vi hoppas att du har möjlighet att delta.  

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

aspekter. Detta innebär deltagandet är frivilligt och att du som deltagare har 

möjlighet att avbryta intervjun och ditt deltagande när du vill. Ditt deltagande i 

denna studie kommer behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas i forskningsändamål. 

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare för ytterligare information. 

 

Hoppas vi ses! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Linda Carlqvist 

linca841@student.liu.se                 

Joar Wennberg  

joawe161@student.liu.se 

Handledare, Marcus Persson 

marcus.persson@liu.se  
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BILAGA 2: Intervjuguide  

 
Tema 1: Beskrivning arbetsliv och privatliv 

Fråga 1: Hur lång erfarenhet har du av att vara chef? 

Fråga 2: Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Fråga 3: Kan du beskriva lite om dig som chef? 

Fråga 4: Kan du beskriva hur ditt privatliv ser ut?  

 

Tema 2: Gränser och tid 

Fråga 5: Händer det att ditt privatliv spiller över på ditt arbetsliv?  

Fråga 6: Tar du med dig arbetet hem efter ordinarie arbetstid? 

Fråga 7: Har ni några riktlinjer angående arbetstid? 

Fråga 8: Finns det informella riktlinjer? 

 

Tema 3: Flexibilitet 

Fråga 9: Vad betyder flexibelt arbete för dig? 

Fråga 10: Upplever du att du måste vara tillgänglig per telefon eller e-mail efter 

arbetstid? 

 

Tema 4: Roller och konflikter 

Fråga 11: Vilka krav upplever du att det finns på dig som chef (både uppifrån 

och nedifrån)? 

Fråga 12: Upplever du att förväntningarna på dig från privatlivet och arbetslivet 

krockar ibland?  

Fråga 13: Känner du att det kan bli konflikter mellan din arbetsroll och privata 

roll? 

Fråga 14: Hur prioriterar du om det är mycket att göra på arbetet?  

 

Tema 5: Balansen och erfarenhet 

Fråga 15: Har du gjort uppoffringar i ditt privatliv till fördel för ditt arbetsliv? 

Fråga 16: Har du gjort uppoffringar i ditt arbetsliv till fördel för ditt privatliv? 

Fråga 17: Skiljer sig ditt arbetssätt från när du var ny som chef till hur du 

arbetar nu? 

Fråga 18: Har du någonting som du vill tillägga innan vi avslutar? 


