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Sammanfattning 
 

Denna kvalitativa intervjubaserade uppsats syftar till att undersöka hur chefer upplever 

sin chefsroll i en organisation och mer detaljerat i vilken utsträckning som chefskapet 

formas av individens personliga egenskaper kontra hur mycket som styrs av 

organisationen. Uppsatsens andra centrala aspekter är hur chefer resonerar om sin och 

andra chefers utbytbarhet, samt hur handlingsutrymme upplevs av chefer i sin yrkesroll. 

För att utreda detta genomförde vi semistrukturerade intervjuer med fyra stycken chefer 

yrkesverksamma i olika branscher. Våra teoretiska utgångspunkter syftade till att 

belysa förhållandet mellan organisation och individ.  

 

Våra resultat och således uppsatsens slutsats är att chefsrollen till stor del påverkas av 

en växelverkan mellan organisation och individ. Organisationen ger handlingsutrymme 

till chefen under förutsättning att verksamhetens mål och krav uppnås. Dessa krav från 

organisationshåll skapar då en pliktkänsla hos chefen, vilket gör att denne dämpar sina 

personliga värderingar till förmån för att representera organisationen. Det 

handlingsutrymme chefen får tenderar att göra det möjligt för denne att sätta sin egen 

prägel på yrkesrollen, vilket i sin tur leder till att man som chef blir svårare att byta 

ut/ersätta. Vi har funnit att de personliga egenskaperna, i organisationer där chefen 

erhållits mycket handlingsutrymme, då får större betydelse i formandet av yrkesrollen. 

Trots detta fann vi att organisationen påverkar formandet av yrkesrollen i större 

utsträckning än chefens personliga egenskaper, eftersom handlingsutrymmet endast ges 

om verksamhetens mål och krav uppfylls.  

 

 

Nyckelord: chef, handlingsutrymme, individ, organisation, plikt, utbytbarhet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

This qualitative interview based essay aims to examine how managers perceive their 

management role in an organization and more specified to what extent management is 

shaped by the individual’s personal attributes versus how much is controlled by the 

organization. The essay’s second central aspect is how scope for action is perceived by 

managers in their profession, as well as their reasoning concerning their and other 

managers’ exchangeability. To examine this, we used semi structured interviews with 

four managers active in different lines of business. Our theoretical framework aimes to 

enlighten the relationship between organizational and individual. 

 

Our results and thereby the conclusion of the essay is that the management role is 

affected by a correlation between organization and individual. The organization gives 

the manager space to act/scope for action under the preresquisite that the organization’s 

goals and demands are achieved. These demands from the organization create a sense 

of duty in the manager, which results in them tempering their personal values to benefit 

the organization. The managers’ scope for action also makes it possible for them to put 

their own stamp on the profession, which in turn leads to them being harder to replace 

(as a manager). We have found that the personal attributes, in organizations where the 

manager has been given a lot of scope for action, then have greater significance in 

shaping the profession. Despite this we found that the organization affects the 

profession in a greater extent than the individual’s attributes, since the scope for action 

is given only if the organizations’ goals and demands are achieved. 

 

Keywords: duty, exchangeability, individual, manager, organization, scope for action. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Vår studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning chefsrollen präglas av chefens 

personliga egenskaper kontra hur mycket som styrs av organisationen. En annan del av 

syftet var att undersöka hur chefer resonerar kring sin, och andra chefers, utbytbarhet 

samt hur de upplever sitt handlingsutrymme i arbetet. För att undersöka detta har vi 

intervjuat fyra chefer om hur de upplever och resonerar kring dessa aspekter av sin 

chefsroll.  

 

Resultatet av studien visar att chefsrollen formas i en växelverkan mellan individ och 

organisation. Chefen ges stort handlingsutrymme, förutsatt att denne levererar enligt 

verksamhetens mål och krav. Beroende på hur stort handlingsutrymme chefen har i sin 

roll får personliga egenskaper olika stort utrymme att påverka chefsrollen. Stort 

handlingsutrymme har en benägenhet att resultera i att yrkesrollen i större utsträckning 

formas av chefens individuella egenskaper, vilket leder till att chefen blir svårare att 

ersätta. Trots denna växelverkan tenderar dock organisationen att påverka formandet 

av chefsrollen i högre grad då individens chans att forma sin egen yrkesroll indirekt 

bestäms av organisationen.  
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1. Inledning 

 

Vi fick upp ögonen för detta ämne eftersom de bästa cheferna vi själva har haft var de 

som vi, när vi tänker tillbaka idag, upplevde kunde 1) ifrågasätta organisationen och 

som dessutom 2) satte sin egen prägel på sitt chefskap genom användandet av 

personliga egenskaper. Ofta kan dock chefer uppfattas som “omänskliga” och “kalla”, 

men varför är det så egentligen? Beror det på att de styrs för mycket av organisationen 

och därför inte kan sätta sin egen prägel på sitt chefskap? Eller kan förklaringen vara 

att dessa chefer har en speciell ledarstil som går i linje med deras kompetens och andra 

övriga personliga resurser? 

 

Utifrån detta har vi valt att skriva vår C-uppsats om chefer och deras chefskap där vi är 

intresserade av att undersöka i vilken utsträckning chefskapet präglas av individen själv 

och dennes personliga egenskaper och hur mycket som styrs av organisationen. Vidare 

är vi även intresserade av att undersöka hur chefer upplever sitt handlingsutrymme i en 

organisation samt hur chefer tänker kring sin och andra chefers utbytbarhet. Området 

chefer och ledarskap är ett väldigt utforskat ämne med mycket tidigare forskning, men 

forskningen har främst handlat om vilka egenskaper en bra ledare ska ha. Otto Granberg 

(2011) skriver dessutom att vilka egenskaper en chef bör ha många gånger har 

undersökts utifrån ett medarbetarperspektiv. Därför vill vi istället undersöka ämnet ur 

ett chefsperspektiv där vi kommer att undersöka hur cheferna upplever att deras 

ledarskap formas av - eller formar - organisationen. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att utreda hur chefer upplever sin chefsroll i en 

organisation, således är viljan att få en djupare förståelse kring ledarskap ur ett 

chefsperspektiv. Mer specifikt ämnar vi att studera i vilken utsträckning som chefskapet 

formas av individens personliga egenskaper och hur mycket som styrs av 

organisationen. En annan del av uppsatsens syfte är hur chefer tänker kring sin och 

andra chefers utbytbarhet. Vi avser också att undersöka hur chefer resonerar kring 

upplevelsen av sitt handlingsutrymme i chefsrollen. 

 

Vår huvudfrågeställning kommer att vara:  

- I vilken utsträckning formas chefskapet av individens personliga egenskaper 

kontra hur mycket styrs av organisationen? 

 

För att kunna undersöka detta använde vi oss även av följande delfrågor: 

- Hur resonerar chefer kring sin och andra chefers utbytbarhet? 

- Hur upplever chefer sitt handlingsutrymme? 

 

2. 1 Avgränsning 

 

Uppsatsens utgångspunkt var att fördjupa oss i ämnet ur ett chefsperspektiv. Med chef 

syftar vi till en person med en formell funktion, som utsätts av ledningen för att uppnå 

verksamhetens mål. Vårt minimumkrav var att de tillfrågade cheferna skulle ansvara 

för fler än 10 personer. I övrigt gjorde vi inte någon medveten avgränsning vad gäller 

våra tillfrågade informanters bakgrund, kön, bransch eller ålder. Det här stöds av vår 

utgångspunkt att undersöka själva chefsrollen mer generellt. Vidare ansåg vi att en 

avgränsning i dessa avseenden inte heller skulle bidra till en bättre uppsats eftersom vi 

inte ville undersöka chefer verksamma i en viss bransch, eller chefer från en viss 

generation, utan mer generellt.  
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2.2 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med ett kapitel där våra nyckelbegrepp definieras, detta för att 

minimera risken att läsaren feltolkar våra resonemang. Sedan fortsätter den med kapitlet 

om tidigare forskning, där läsaren ges en inblick i tidigare studier relaterade till ämnet. 

Vidare följer en presentation av våra analytiska verktyg som används för att analysera 

det empiriska material som samlats in. Därefter presenteras metodval, urval samt hur 

analysprocessen gått till.  Här redogör vi också för uppsatsens datakvalitet, så att läsaren 

har möjlighet att själv kritiskt granska tillvägagångssättet. Efter metodkapitlet 

redovisas resultatet av det insamlande datamaterialet temavis, vilket sedan analyseras 

med bakgrund av de teoretiska utgångspunkterna och knyts an till tidigare forskning. 

Slutligen så kopplas vår analys konkret till frågeställningarna, där dessa också besvaras. 

Uppsatsen mynnar sedan ut i en ingång till fortsatt forskning. 

 

3. Begreppsdefinition 

I detta kapitel kommer vi redogöra för de begrepp vi definierat som nyckelbegrepp i 

denna uppsats. Dessa tre är handlingsutrymme, chef/ledare och organisation/företag.   

  

3.1 Handlingsutrymme  

 

Handlingsutrymme är ett i litteraturen svårdefinierat begrepp. Maria Wolmesjö (2008) 

använder sig av det mer övergripande begreppet professionell autonomi för att förklara 

dess innebörd. Autonomi definieras som “den legitima kontroll och styrning, det 

handlingsutrymme som en yrkesgrupp har i en organisation och dess arbetsuppgifter“ 

(Wolmesjö, 2008: 13).  

 

Det finns flera olika ingångar till hur man definierar begreppet professionell autonomi 

beroende på situation och vilken profession man studerar. Oberoende vilket fokus man 

har på professionell autonomi så har det visat sig vara något som är värt att eftersträva 

och värna om. Att en person ges autonomi kan ses som en samhällelig acceptans av den 

professionella kompetens som yrkesgruppen innehar. Genom acceptansen så uttrycker 

samhället att professionens medlemmar är specialister och därmed har en ensamrätt att 
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utföra de professionella arbetsuppgifterna. Wolmesjö (2008) redogör för hur nyliberala 

tankegångar har påverkat den offentliga sektorn, vilket har medfört att byråkratisk 

kontroll har getts ett större utrymme. Hon ställer sig också frågande inför hur detta har 

kommit att påverka den högt värderade autonomin (Wolmesjö, 2008).   

  

Vidare kan även professionell autonomi handla om frihet på olika nivåer. På mikronivå 

handlar det om individens frihet att kontrollera olika arbetsuppgifter. På mesonivå 

handlar det om relationen mellan professionerna och staten. Slutligen rör det sig på 

makronivå om hur enskilda kunskapsbaser accepteras och får ett övertag inom en viss 

inriktning (Wolmesjö, 2008). I denna uppsats är ambitionen främst att försöka belysa 

den professionella autonomin på individnivå, det vill säga det handlingsutrymme som 

individen har i sin yrkesroll. Fokuset kommer alltså ligga på den aspekt av professionell 

autonomi som Wolmesjö (2008) benämner som handlingsutrymme, vilket också 

kommer vara begreppet vi använder. Vi gjorde bedömningen att handlingsutrymme är 

ett mer begripligt begrepp än professionell autonomi. 

 

3.2 Chef/ledare 

 

I denna begreppsdefinition görs en viktig distinktion mellan begreppen chefskap/chef 

och ledarskap/ledare. Vi redogör vidare för varför vår utgångspunkt är på definitionen 

av chefskap/chef snarare än ledarskap/ledare, men att vi trots detta kommer använda 

dessa begrepp synonymt eftersom vi har sett en tendens till att de används så i såväl 

vardagligt tal som i litteraturen. Detta gör det svårt för oss att vara konsekventa vad 

gäller att endast använda ett av begreppen. 

 

Otto Granberg (2011) redogör för en vanlig definition av begreppet chef och chefskap: 

“Chef är en formell funktion. Man utses till chef av organisationens ledning och har till 

uppgift att uppnå de mål och uppgifter som ledningen tilldelar en” (Granberg, 2011: 

579f). För att kunna göra detta har chefer befogenheter att ta vissa beslut samt olika 

resurser så som personal. Med chefskapet följer även vissa skyldigheter som till 

exempel att följa aktuella lagar och regler, samt följa de företagspolicyer som finns 

(Granberg, 2011).     

 



5 
 

Ofta skiljer man mellan begreppen chef och ledare där den förstnämnda utgör en 

formell position medan ledare/ledarskap istället är en mer informell position. 

Ledarskapet skapas utifrån den person som utövar ledarskapet medan chefskapet är en 

plats i en organisation som automatiskt medför specifika befogenheter.  Även om man 

kan skilja på begreppen chef/chefskap och ledare/ledarskap relativt lätt teoretiskt så är 

det i praktiken inte lika tydligt detta beror på att begreppen ofta inkluderar varandra 

(Granberg, 2011).  

 
3.3 Organisation/företag 

 

I vår uppsats har vi även valt att använda begreppet organisation som helt synonymt 

med företag. Detta då Göran Ahrne och Apostolis Papakostas (2002) framhäver 

organisering som en ”grundläggande mänsklig interaktionsprocess” (Ahrne & 

Papakostas, 2002: 14) och ger exempel på företag som en vanligt förekommande 

organisation som fungerar som identitetsskapande och ger tillhörighet.  

 

4. Tidigare forskning 

 

Wolmesjö (2008) skriver i artikeln “Ledarskapets autonomi - om chefers dilemma och 

handlingsutrymme” om ledarskapets autonomi och chefers handlingsutrymme i en 

organisation inriktad mot socialt arbete. Författaren menar att det sociala arbetets 

verksamhetsområde är i ständig förändring. Anställda, och främst de med en ledande 

ställning, förväntas lära sig de nya färdigheterna som krävs. Utifrån detta menar 

Wolmesjö (2008) att det blir intressant att studera hur ledarskap i organisationer som 

är i ständig förändring ser ut. Syftet med artikeln är att få en djupare kunskap om vad 

chefer som arbetar närmast medarbetarna ställs inför för typ av utmaningar (Wolmesjö, 

2008). 

 

Alla organisationer har en chef och ingen verkar kunna fungera utan en chef. Den 

professionella autonomin innebär i vilken utsträckning en yrkesroll har rätt att 

bestämma över sitt eget arbete. Därmed avgör graden av professionell autonomi hur 

mycket handlingsutrymme man har i organisationen. Wolmesjö (2008) menar att en 
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chefs uppdrag ofta medför ett stort handlingsutrymme och självständighet, vilket 

innebär att denne har makt att kunna handla självständigt. Här menar författaren dock 

att det kan uppstå en paradox eftersom trots att chefer har makt att styra, så är de även 

själva styrda av andra (Wolmesjö, 2008).   

  

Ledarskapsforskningen är omfattande med olika inriktningar men kännetecknande för 

de traditionella ledaskapsteorierna är att de antingen förklarar uppkomsten av 

ledarskapet eller ledarskapets påverkan. Kritik som finns mot dessa är att alltför mycket 

fokus läggs på ledaren som individ. En annan inriktning som har växt sig större på 

2000-talet innebär istället att se på ledarskapet som en social konstruktion. Detta 

innebär att ledarskapet formas utifrån chefens och medarbetarnas interaktion mellan 

varandra och att de tillsammans formar ledarskapet. Författaren utgår ifrån det senare 

synsättet på ledarskap. Wolmesjö (2008) skriver vidare att ledarskapet i hög grad 

formas av organisationen och att det därför borde finnas många olika former av 

ledarskap, men att de krav som organisationer har på sina chefer istället ser relativt lika 

ut.   

 

Elizabeth Neu (2006) har i sin kvalitativt inriktade doktorsavhandling Lönesättning i 

praktiken: En studie om chefers handlingsutrymme begränsat sig till chefers 

handlingsutrymme gällande individuell och prestationsbaserad lönesättning, något som 

gjorts dels för att få en någorlunda tydligt avgränsad del av chefskapet att studera i 

relation till handlingsutrymme, och dels då dessa lönepraktiker blivit allt mer populära. 

Avhandlingens utgångspunkt var chefen som social aktör i nätverk av sociala system, 

och författaren valde att med hjälp av Giddens struktureringsteori sätta chefens 

agerande vid lönesättning i relation till de sociala system, regler och lagar denne har att 

förhålla sig till. Lite mer specifikt syftade författaren till att undersöka hur lagar och 

regler påverkar chefens handlingsutrymme i lönesättningsarbetet.  

 

Neu (2006) redogjorde för att lönesättningsarbetet, och följaktligen chefernas 

innehavda handlingsutrymme i den processen, påverkas av chefens egna tankemönster 

samt att olika handlingar såväl begränsas som möjliggörs ur olika aspekter så som makt 

och utnyttjande av resurser. En annan central del var också att cheferna i 

lönesättningsarbetet även behövde förhålla sig till regler och bestämmelser utanför det 
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egna företaget/sociala systemet, exempelvis den traditionellt fackliga åtskillnaden 

mellan tjänstemän och kollektivanställda. Neu (2006) menar här att chefer inte bör ses 

som aktörer med hög grad av autonom kontroll, utan att deras ageranden istället ska ses 

i ljuset av interaktion med andra sociala aktörer. Författaren gjorde också en distinktion 

mellan chefer ur ett hierarkiskt perspektiv där de lägre cheferna generellt ansågs ha 

lägre handlingsutrymme.  

 

Neu (2006) presenterade tre slutsatser gällande lönesättning och handlingsutrymme. 

Den första var att chefen har möjlighet att påverka sitt handlingsutrymme under arbetet 

med lönesättningar. Författaren redovisade exempel på hur chefer agerar som aktiva 

aktörer för påverka - antingen öka eller begränsa - sitt handlingsutrymme i 

lönesättningsarbetet. För att höja sitt handlingsutrymme menade Neu (2006) att 

cheferna ifrågasatte och kritiserade andra aktörers ageranden. Ett exempel på hur de 

agerade för att begränsa sitt handlingsutrymme var att lyfta lönesättningens aspekter i 

informella samtal med andra chefer, för att jämföra tankemönster och få sina egna 

tankar bekräftade av andra: “Första linjens chef hålls därmed ansvarig inte bara för sina 

egna handlingar, utan för resultatet av en förhandlingsprocess med flera aktörer 

inblandande” (Neu, 2006: 154). Detta fynd styrkte struktureringsteorin om den rationella 

aktören som inte bara förhåller sig till strukturer, utan även till andra aktörer.  

 

Den andra slutsatsen gällde chefers lönesättningsdilemma, där cheferna kan hamna i 

situationer där de måste välja mellan flera olika, till synes lika bra, handlingsalternativ 

som ibland krockar med varandra. Den tredje och avslutande slutsatsen som 

presenterades gäller problematiken som är relaterad till individuell och 

prestationsbaserad lönesättning. Studien visade att chefer inte alltid var nöjda med 

själva resultatet av lönesättningen, många gånger på grund av att ökningen inte varit så 

kännbar för medarbetarna. Neu (2006) resonerade kring att detta kunde relateras till 

kollektivavtalens inskränkande effekt på den individuella lönesättningen, eftersom de 

fungerar som ramverk för anställdas löner. Avslutningsvis presenterade Neu sina tankar 

gällande just den individuella och prestationsbaserade lönesättningen, där 

uppmaningen gällde att reflektera kring om denna löneform verkligen är lämplig, och 

möjlig, att tillämpa i olika typer av organisationer. 
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Med bakgrund mot tidigare forskning så är vi intresserade att undersöka chefskapet mer 

generellt utifrån chefens egna perspektiv. Att utgå från ett chefsynsätt snarare än 

medarbetarperspektiv är något som Granberg (2011) anser varit bristfälligt i tidigare 

forskning.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

 

Vi kommer att använda oss av Ahrne och Papakostas (2002) teorier om förhållandet 

mellan organisation och individ. Det gäller främst teorin om att människor handlar på 

det sätt som är passande och representativt för organisationer, snarare än att låta de 

personliga känslorna styra. Även Max Webers (1983) teori om byråkrati där de centrala 

aspekterna är att medarbetare följer chefen endast på grund av dennes högre position i 

organisationen kommer att användas. Webers (1983) tankar kring byråkrati kan även 

användas för att visa hur individers incitament att följa en chef kan förklaras på andra 

sätt än genom regler och order. Slutligen är Anthony Giddens (1984) struktureringsteori 

inkluderad, där han redogör för relationen mellan chefers individuella handlingar och 

den sociala struktur de [cheferna] verkar i. Med struktureringsteorin ämnar vi förklara 

relationen mellan såväl organisatoriska strukturer som chefens personliga egenskaper, 

något som påverkar formandet av chefsrollen. 

 
5.1 Organisation och individ 

 

Ahrne och Papakostas (2002) utgångspunkt är att människor i grund och botten inte bör 

beaktas som helt oberoende och individuellt handlande på grund av att de parallellt 

också tillhör olika typer av organisationer. Exempel på dessa organisationer, som ger 

tillhörighet och fungerar identitetsskapande, är familjer, företag och 

frivilligorganisationer. Författarna beskriver människors relationer till organisationer 

och organisering som en slags kentaur där individer kan förstås delvis med sina 

mänskliga egenskaper (människohuvudet) och delvis de egenskaper och handlingar 

som präglas av respektive organisationstillhörighet (hästkroppen). Människors 

agerande i olika kontexter är alltså inte uteslutande deras egna fria val, utan sker ibland 

omedvetet på basis av vad den berörda organisationen kräver av dem. ”Oftast är det 
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den känslomässiga förmågan som förminskas och snävas in i en organisation medan 

kapaciteten att handla förstärks” (Ahrne & Papakostas, 2002: 13). Vi är organiserade 

människor, kentaurer, men vi betraktar oss själva oftast inte som det. Författarnas svar 

på det dikotoma förhållandet mellan organisation/människa är att människan är en 

organiserad varelse – en monstermänniska eller kentaur – vars handlingar först och 

främst styrs genom att de är organiserade och parallellt tillhör fler organisationer. Ahrne 

och Papakostas (2002) hävdar vidare att “[…] organisering är en grundläggande 

mänsklig interaktionsprocess, som ofta ses med motvilja, men som av all erfarenhet att 

döma tycks vara något som människor ständigt upprepar” (Ahrne & Papakostas, 2002: 

14).  För att förstå varför människor agerar som de gör menar Ahrne och Papakostas 

(2002) att det är väsentligt att veta vilka organisationer individen tillhör, en vetskap 

som också framhålls som viktig eftersom den går i linje med det mänskliga behovet att 

sortera andra människor i olika fack baserat på deras sociala status och 

organisationstillhörighet.  

 

Weber (1983) är inne på liknande spår gällande hur organisering styr och begränsar 

individens handlingar i en byråkrati. Weber menade att chefer i en byråkrati är 

utbytbara eftersom auktoriteten kommer ifrån auktoritetspositionen i sig, och det 

system av regler och rutiner som ingår, snarare än från individens personliga 

egenskaper. I byråkratin så tar man därför avstånd mot självständigt handlande. En 

chefs innehavande av sin position har denne i form av ett kontrakt. Personen anställs 

utifrån ett fritt val av yrkeskvalifikationer som bevisas genom prov eller diplom. I en 

byråkrati så skapas inte legitimitet utifrån en chefs egenskaper, utan istället av ett 

system av regler och rutiner. En chef i en organisation tillskrivs egenskaper som en chef 

ska ha, vilket gör att de anställda inte följer personen i sig utan åtlyder chefsrollen och 

den formella legaliteten. Om en chef blir utbytt så överförs auktoriteten till efterträdaren 

då denne tar över chefsrollen och den auktoritet som medföljer (Weber, 1983). 

 

Ahrne & Papakostas (2002) beskriver tillhörigheten till organisationer som dikotom; 

samtidigt som den fungerar identitetsskapande och ofta ger en känsla av 

meningsfullhet, skapar den även skyldigheter gentemot organisationen. En del av dessa 

skyldigheter kan översättas i att människor dämpar, eller helt väljer bort, sina egna 

känslor och “infall” till förmån för organisationens mål och krav. Det uppstår alltså ett 

gap mellan de personliga värderingarna och de handlingar som sker på organisationens 
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villkor. Att människor ändå agerar i linje med organisationen beror på att de känner 

plikt gentemot den. Graden av upplevd pliktkänsla är bland annat beroende av 

individens position inom organisationen, men kan även variera beroende på 

organisationens utseende och uppbyggnad (ibid). 

5.2 Växelverkan organisation och individ 

 

Ahrne och Papakostas (2002) teorier beskriver människors direkta relation till 

organisationer, vilket kan förklara en del av vår frågeställning, men dessa är bristfälliga 

när vi vill förstå individens växelverkan med organisationen. Istället blir Giddens 

(1984) mer övergripande tankar kring aktör och struktur aktuella för att förstå denna 

aspekt.  

 

I struktureringsteorin argumenterar Giddens (1984) för det ömsesidiga beroendet och 

samspelet mellan å ena sidan den kompetenta rationella individen som agent/aktör och 

å andra sidan den övergripande struktur som existerar i samhället. Dessa aspekter kan 

inte särskiljas utan de produceras och reproduceras i relation till varandra. Agentens 

handlande är alltså beroende av de strukturer som såväl begränsar som möjliggör vissa 

ageranden, samtidigt som denne [agenten och dess handlingar] också kan påverka 

strukturens utformning. Giddens (1984) menar även att agenten i egenskap av 

kompetent aktör också oftast kan motivera sina vardagliga handlingar, och därför 

genom kommunikation kan förklara vilka skäl som ligger till grund för handlandet.  

 

Utifrån struktureringsteorin definieras sociala system som “reproducerad social 

praktik” (Giddens, 1984: 17). Dessa sociala system innehåller en struktur som de regler 

och resurser som fungerar som ramverk/förhållningspunkter i vår sociala verklighet, 

och som därmed kan begränsa eller möjliggöra olika slags ageranden. Strukturerna kan 

såväl reproduceras som omformas av aktörerna som handlar i dem, genom att de 

antingen följer ramen för de tidigare handlingarna eller går utanför den. Eftersom alla 

aktörer agerar i sociala system, där deras handlingar direkt eller indirekt berör och 

berörs av andra aktörers handlingar, förklarar struktureringsteorin hur/att handlingar 

sker i en slags interaktion. I denna typ av interaktion förhåller sig aktören till både 

strukturer och andra aktörer samt vad som förväntas av dem i viss kontext (Giddens, 

1984).  
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6. Metod 

 

Detta kapitel är disponerat så att vi inledningsvis redogör för vårt val av 

undersökningsmetod och vårt urval samt slutligen för hur vi bearbetat och kodat vårt 

insamlade material.  

6.1 Metodval 

 

Svend Brinkmann och Steinar Kvale (2014) skriver att ämnet som undersöks ska 

bestämma vilken metod som ska användas i undersökningen. Eftersom frågeställningen 

i denna uppsats rör ledarskapet i en organisation ur ett chefsperspektiv så ansågs 

utförandet av kvalitativa intervjuer som den bäst lämpade metoden för insamlandet av 

empiri. Detta för att den kvalitativa forskningsintervjun bidrar till att förstå det sociala 

fenomenet just utifrån aktörernas egna perspektiv och livsvärld (Brinkmann & Kvale, 

2014). En djupare förståelse av respondenternas egna upplevelser och åsikter kom att 

framträda vid intervjuerna, vilket sett till uppsatsens frågeställningar var till en fördel.  

 

Den kvalitativa forskningen har två huvudsakliga inriktningar; objektivism och 

subjektivism. I den objektivistiska utgångspunkten väljer forskaren att studera 

fenomenet och aktörerna som har relation till fenomenet via observation, något som för 

oss inte kändes relevant på grund av vårt syfte och det perspektiv vi valt att ta för att 

reda ut detta. Den subjektivistiska kvalitativa metoden passade oss därför bättre i och 

med att vi, med hjälp av interaktion i form av semistrukturerade intervjuer, fick en 

inblick i respondenternas tankar och resonemang kring olika aspekter av sin chefsroll. 

Det subjektiva utgångsläget fångar alltså inte bara in handlingen i sig, utan beaktar även 

aktörernas syfte och tankegång i samband med handlingen (Aspers, 2011). 

 

6.2 Urval 

 

För att få tillgång till fältet användes ett bekvämlighetsurval där fyra stycken chefer 

tillfrågades. Av dessa chefer var hälften kvinnor och hälften män, i åldersspannet 29 - 

61, verksamma i olika branscher inom arbetslivet. De tillfrågade respondenterna var 

mer eller mindre bekanta, antingen till oss personligen eller våra bekanta. 



12 
 

Bekvämlighetsurval innebär, enligt Jan Trost, att man “tar vad man råkar finna” (Trost, 

2010: 140). Att identifiera de som skulle vara av betydelse för oss att intervjua var inte 

så svårt, eftersom chefer är en så pass tydlig del av arbetslivet och därmed är relativt 

lätta att identifiera inom den egna bekantskapskretsen; man vet på ett ungefär vad 

människor jobbar med och följaktligen också vilken position de har. Vi använde oss 

alltså av en slags rollselektion, där fokuset låg på att hitta respondenter med 

chefsbefattning (Aspers, 2011). I linje med det tidigare nämnda bekvämlighetsurvalet, 

vilket också diskuteras under avgränsning (se sida 2), gjorde vi inte heller någon 

medveten avgränsning vad gäller våra tillfrågade informanters bakgrund, bransch eller 

ålder; detta för att ville undersöka själva chefsrollen mer generellt och få så mycket 

variation som det går i urvalet (Trost, 2010).  

 

Vi har valt att ge våra intervjupersoner kodnamn och på så sätt anonymisera dem i vår 

studie.  Maria är 29 år gammal och arbetar som säljledare i en butik med ansvar för 50 

medarbetare. Anna är 45 år gammal och arbetar som IT-chef på en myndighet med 

personalansvar för 25 stycken medarbetare. Lars är 61 år och arbetar som inhyrd CEO 

för en hel koncern med fokus på IT och affärsfrågor. Erik är 54 år gammal och arbetar 

som konsultchef inom rekrytering med personalansvar för 12 stycken medarbetare.   

 

 

Tabell 1: Presentation av respondenterna 

ID Ålder Nuvarande befattning Bransch Ansvarar för 

Maria 29 Säljledare Handels/butik 50 personer 

Anna 45 IT-chef Myndighet 25 personer 

Lars 61 CEO Affär/IT Hel koncern 

Erik 54 Konsultchef Rekrytering 12 personer 
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6.3 Etiska överväganden 

 

Brinkmann och Kvale (2014) skriver hur den kvalitativa intervjumetoden är 

genomsyrad av olika moraliska och etiska dilemman som man som forskare måste 

förhålla sig till under sitt forskningsarbete. Vidare menar han att samhällsvetenskaplig 

forskning ska gagna både mänskliga och vetenskapliga intressen. De olika etiska 

problem som kan uppstå kan ske under hela intervjuprocessen och därav ska man vara 

uppmärksam kring detta redan vid början av undersökningen. I denna uppsats har det 

därför förhållits till etiska dilemman i skapande av intervjuguide, genomförande av 

intervjuer samt hantering och framställande av resultat. Vid genomförandet av 

intervjuer har det funnits en medvetenhet om den maktobalans som kan råda mellan 

intervjuaren och respondenten där intervjuaren tilldelas makten. För att motverka detta 

har semistrukturerade intervjuer använts för att respondenten ska ges möjlighet att tala 

fritt och på så vis skapa en jämnare maktbalans (Brinkmann & Kvale, 2014). 

 

Brinkmann och Kvale (2014) tar upp tre osäkerhetsområden - informerat samtycke, 

konfidentialitet och konsekvenser där etiska problem kan uppstå. Dessa kan i sin tur 

användas som riktlinjer som man kan förhålla sig till i forskningsarbetet för att undvika 

att bryta mot de etiska direktiven. Dessa riktlinjer har vi ständigt förhållits till i denna 

uppsats. Informerat samtycke handlar om att respondenterna ska ges information om 

det övergripande syftet med undersökningen och hur undersökningen ska gå till samt 

om det finns några fördelar eller nackdelar med att medverka. Det handlar också om att 

respondenterna vet att de när som helst får dra sig ur om de inte längre vill medverka 

samt att de frivilligt deltar i undersökningen (Brinkmann & Kvale, 2014). I denna 

uppsats har detta gjorts genom att informera respondenterna muntligt om alla dessa 

delar innan intervjun inleddes. 

 

Konfidentialitet handlar om att det inte ska gå att spåra tillbaka den information som en 

respondent lämnar tillbaka till denne personligen (Brinkmann & Kvale, 2014). Att 

respondenternas information utlovades att hanteras konfidentiellt informerade vi om 

vid intervjuernas början. Att hantera materialet som konfidentiellt underlättades av att 

urvalsgruppen var mycket bred eftersom vi inte undersökte någon speciell bransch samt 

att kön inte heller var av en betydelse. 
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Det tredje och sista osäkerhetsområdet handlar om konsekvenser vilket enligt 

Brinkmann och Kvale (2014) innebär att man måste reflektera över konsekvenser som 

kan uppstå både utifrån den möjliga skada som respondenterna kan utsättas för men 

även de vetenskapliga fördelar som medföljer av att dessa respondenter medverkar. 

Denna uppsats anses medföra information som kan ge vetenskapliga fördelar i form av 

ökad förståelse för chefers perspektiv på sin yrkesroll. Att den utvunna informationen 

endast kommer att användas i denna C-uppsats samt att konfidentialitet utlovas 

minimerar risken att ge negativa konsekvenser för undersökningsdeltagarna.   

 

Samtliga citat som används i uppsatsen har hanterats enligt Trost (2010) 

rekommendationer och har därför omformulerats till skriftspråk med hänsyn till 

respondenternas personliga integritet. Utfyllnadsord som “typ” och “liksom” har därför 

tagits bort i citaten. Eftersom vi är intresserade av respondenternas upplevelser utifrån 

våra frågeställningar snarare än underliggande signaler så ansågs detta tillvägagångssätt 

möjligt. 

 

6.4 Genomförande 

 

Vi genomförde fyra semistrukturerade intervjuer med chefer. Vi gjorde bedömningen 

att fyra intervjuer var tillräckligt många, i enlighet med Trosts (2010) resonemang om 

att kvalitet går före kvantitet. Dock är vi medvetna om att fler intervjuer hade fört oss 

närmare den empiriska mättnaden. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

intervjuguiden som användes bestod av ett antal redan förutbestämda teman och frågor 

som ställdes till respondenterna. Även om man har bestämda frågor främjar det även 

en öppenhet för intervjuaren att själv ställa följdfrågor vid behov samt att följa upp 

intressanta historier som respondenten själv tar upp (Brinkmann & Kvale, 2014).  

  

Intervjuerna tog mellan tjugofem och trettio minuter att genomföra och med hjälp av 

en mobil spelades samtliga in med samtycke från respondenterna. Intervjuernas olika 

tidslängd berodde på antalet tillfällen då intressanta följdfrågor var relevanta att ställa 

från intervjuarens sida och hur pratglada respondenterna själva var. De första två 

intervjuerna genomförde vi tillsammans med varandra medan de sista två intervjuerna 

genomfördes var för sig. Att inte alla intervjuer genomfördes av oss båda anses inte ha 
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påverkat intervjuernas utfall märkbart eftersom vi redan hade genomfört två intervjuer 

tillsammans. Även intervjuguiden utformades av båda, vilket gjorde att vi var väl 

insatta i intervjusituationen och det bakomliggande syftet med dessa frågor. Utifrån 

ljudupptagningarna och det transkriberade materialet av intervjuerna kan man inte 

uttyda några betydande skillnader mellan de intervjuer som utfördes tillsammans och 

de som utfördes var för sig och det bör därav inte heller ha påverkat resultatet och 

analysen av materialet. Intervjuerna genomfördes på olika ställen utifrån 

respondenternas önskemål, vilket kan tänkas ha bidragit till att respondenterna kunde 

känna sig mer bekväma. En av intervjuerna hölls på en respondents arbetsplats, en 

annan under en lunch samt två intervjuer genomfördes hemma hos respondenterna.      

 

6.5 Bearbetning och analys av materialet  

 

I alla aspekter av uppsatsprocessen har vi pendlat mellan teori och empiri vilket både 

Derek Layder (1998) och Patrik Aspers (2011) förespråkar eftersom ett sådant öppet 

förhållningssätt kan leda till att man upptäcker nya tankebanor. När vårt primärmaterial, 

de fyra intervjuerna, var transkriberade och utskrivna inledde vi med att läsa igenom 

dem och stryka under det vi definierade som viktigt och intressant. Detta gjorde vi var 

och en för sig, för att sedan jämföra om vi uteslutit ungefär samma delar av texterna, 

vilket vi också i stort sett hade gjort. Sedan gick vi igenom intervjuerna tillsammans 

citat för citat, med våra frågeställningar och teoretiska utgångspunkter i bakhuvudet. 

Tanken med det var att vi skulle sortera bort det material som, även om det var 

intressant, kanske inte var helt relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar. För 

att behålla vårt pendlande perspektiv mellan de tilltänkta teoretiska utgångspunkterna 

och vad det faktiska empiriska materialet visade, utgick vi ifrån intervjuerna för att 

försöka identifiera några övergripande teman. Eftersom vi redan i steget innan 

säkerställt att vårt material var relevant för att besvara uppsatsens frågeställningar 

kunde denna genomgång av intervjuerna ske såväl med teorierna i åtanke som med en 

öppenhet gentemot andra empiriska fynd än de som just då kunde relateras till de 

befintliga teorierna. När vi såg tillbaka på processen märkte vi att vi i detta skede även 

valde att inkludera tankegångar från intervjuerna som inte kunde förklaras av de 

dåvarande teorierna. Istället kompletterade vi i ett senare skede uppsatsen med en annan 

teori. Vårt förhållningssätt i kodningsprocessen var alltså en blandning av induktiv och 



16 
 

deduktiv metod. Aspers (2011) kallar detta förhållningssätt för “sicksackande”, och 

utvecklar att det ska ses som en målstyrd och strategisk version av den filosofiska 

abduktiva metoden.  

 

För att strukturera vårt intervjumaterial i olika teman använde vi oss av vår egen version 

av marginalmetoden, som normalt går ut på att med hjälp av pennor i olika färger 

identifiera och markera meningar och citat i intervjutexterna utifrån vissa teman 

(Aspers, 2011). Istället för färgmarkeringar i texterna skapade vi olika rubriker och 

underrubriker som namngavs med siffror i intervjutexternas marginaler. Sedan 

sammanställde vi kodschemat i enlighet med nedanstående struktur, som är inspirerad 

av den utformning av kodscheman som Aspers (2011) redogör för. Exempel: 

“Bakgrund” som huvudkod med tillhörande underkoder “Utbildning” och “Tidigare 

arbetslivserfarenhet”. Under kodningens gång startade även vår analysprocess, och vi 

gjorde en del minnesanteckningar, något som även Aspers (2011) förespråkar eftersom 

kodningen i sig ska ses som en del av analysprocessen. För att återigen säkerställa att 

endast de relevanta aspekterna av vårt material inkluderats skedde analysen utifrån både 

våra centrala teman och uppsatsens frågeställningar, vilket sedan kopplades till våra 

teorier.  För att behålla fokus på uppsatsens syfte tog vi bort de delar vi bedömde inte 

hade någon klar koppling till våra teorier. 

6.6 Datakvalitet 

 

I kvalitativa studier utgör trovärdigheten det största problemet och eftersom vår 

ambition var att kvaliteten på studien skulle vara hög så blir det relevant att reflektera 

över trovärdigheten i vår uppsats. För att uppnå hög trovärdighet ska man som forskare 

kunna redovisa att den data som samlas in har samlats in på ett passande sätt samt att 

den är relevant för uppsatsens frågeställning (Trost, 2010). I linje med detta redovisas 

därför etiska aspekter under uppsatsens gång samt att läsaren ges möjlighet att 

reflektera över om det finns en tydlig koppling mellan intervjuguide, frågeställningar 

och den insamlade datan. Under intervjuns gång ställdes följdfrågor till respondenterna 

för att säkerställa att vår tolkning av svaren var korrekta vilket därmed också ökar 

trovärdigheten. På detta sätt gavs en möjlighet att säkerställa att respondenterna tolkade 

frågorna rätt samt att vi uppfattade deras svar korrekt.   
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Alla våra respondenter var mer eller mindre bekanta, antingen till oss personligen eller 

till våra bekanta. Vi är medvetna om att detta hade kunnat påverka interaktionen oss 

emellan. I vårt fall tror vi dock att detta inte hade någon negativ inverkan på det 

insamlade materialet då respondenterna inte var nära bekanta till oss personligen utan 

snarare bekanta till våra bekanta. Att vi hade en viss personlig koppling mellan oss 

uppfattade vi ändå som något positivt då respondenterna upplevdes avslappnade och 

bekväma i situationen. Att tre av våra respondenter var chefer verksamma på 

produktionsnivå medan endast en av respondenterna var verksam på ledningsnivå blir 

något värt att reflektera över. Detta då framträdande mönster i analysen skulle kunna 

bli extra tydliga/otydliga på grund av den ojämna fördelningen av chefspositionernas 

placering i förhållande till hierarkin. Eftersom vår vilja var att undersöka chefer 

generellt och syftet inte var att jämföra chefer utifrån deras hierarkiska placering i 

organisationen anser vi att detta endast är en mindre begränsning i relation till 

uppsatsens syfte. Redan innan genomförandet av intervjuerna identifierade vi en 

eventuell utmaning med att intervjua chefer eftersom företagskultur och 

företagshemligheter skulle kunna göra att de höll tillbaka och inte svarade lika ärligt 

som de/vi skulle velat. Detta ledde till en noggrannhet med att utlova respondenterna 

konfidentialitet. För mer utförliga resonemang kring uppsatsens konfidentialitet och 

övriga etiska förhållningssätt, se kapitlet om etiska överväganden.  

 

7. Resultat 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för resultaten från våra utförda intervjuer med 

syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. Dessa frågeställningar berör hur 

chefskapet formas i en organisation där dess avtryck/påverkan ställs i relation till 

individens påverkan samt hur cheferna resonerar kring sin och andra chefers 

utbytbarhet. Slutligen presenteras även hur chefer upplever och resonerar kring sitt 

handlingsutrymme. Vid vår presentation av dessa empiriska resultat utgår vi ifrån 

tematiska utgångspunkter hämtade från frågeställningarna. 
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7.1 Individens formande av yrkesrollen 

 

I detta avsnitt redovisar vi de teman vi fann i vårt material som är kopplade till 

individens roll i formandet av yrkesrollen. Chefernas resonemang kring chefsrollen 

påverkade hur de ville uppfattas av andra, vilket också hade en inverkan på hur de 

handlar. En annan aspekt var att yrkeserfarenhet bidragit till att de förändrat sitt 

agerande, exempelvis i form av anpassning till vilka medarbetare de har till förfogande. 

Avslutningsvis redovisar vi respondenternas syn på hur lätt eller svårt det är att ersätta 

chefer generellt, det vill säga hur utbytbara chefer är. De framhävde svårigheter med 

att ersätta chefer utifrån individuella egenskaper och prestationer samt även ur ett 

gruppdynamiskt perspektiv.   

 

7.1.1 Individens relation till chefsrollen 

 

På frågan hur cheferna skulle beskriva sig själva i yrkesrollen svarade samtliga 

respondenter att de ser sig själva som lyhörda, närvarande och tillgängliga gentemot 

medarbetarna. Vi ser dock två olika mönster vad gäller hur cheferna vill uppfattas av 

medarbetare kontra ledning. Två av respondenterna framhöll att de inte vill uppfattas 

på olika sätt av sina medarbetare och överordnade, och Lars motiverade detta på 

följande sätt:  

 

“[...] man ska inte föreställa sig och göra sig till, det syns nämligen när man gör 

det. Man ska nog vara den man är.” (Lars) 

 

De andra två respondenterna skilde däremot på hur de vill uppfattas av ledning och 

anställda. De uttryckte att de har en mer professionell framtoning gentemot 

överordnade, samtidigt som de gentemot sina underanställda vill uppfattas som 

närvarande och hjälpsamma. 

 

7.1.2 Individens relation till medarbetarna 

 

Samtliga respondenter redogjorde för att deras chefsstil har utvecklats och förändrats 

under de år som de varit verksamma i chefspositioner. Exempelvis berättade två av 
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respondenterna hur de genom åren insett att man som chef varken kan eller ska göra 

allt själv utan att man istället ska utnyttja den kompetens som finns inom 

organisationen på bästa sätt.  Alla respondenter framhävde tydligt att det är en viktig 

del att som chef anpassa sig efter vad man har för medarbetare.  

 

“Kan du inte anpassa dig till vad du har för medarbetare så passar du inte som 

chef!” (Maria) 

 

“[...] varje person är olik och chefen måste förstå detta för att kunna coacha dom 

på rätt sätt.” (Erik) 

 

I Annas resonemang blir anpassningen gentemot medarbetarna tydlig eftersom hennes 

chefsstil är att ge medarbetarna mycket eget ansvar, men hon har insett att alla inte 

uppskattar det. Detta löser hon genom att ha tätare avstämningsmöten med de anställda 

som behöver lite mer detaljstyrning, vilket är något hon lärt sig med tiden.   

 

Tre av respondenterna nämnde också gruppdynamikens relation till chefsrollen och hur 

viktigt det är att ha en fungerande grupp. En av respondenterna berättade om hur hon 

själv blev rekryterad till sin nuvarande chefsroll; att det skedde i en stor gruppintervju 

där de sökte efter säljledare som skulle komplettera varandra i chefsgruppen snarare än 

vara likadana. Detta rekryteringssätt förde hon sedan vidare när hon själv skulle 

rekrytera säljare, eftersom hon framhåller gruppdynamik och att passa in i teamet som 

viktigt. En annan respondent som framhöll vikten av att som chef arbeta mot 

fungerande gruppdynamik uttryckte sig på följande sätt: 

 

“[...] jag tror att ledarskap handlar mer om att vara intresserad av hur man jobbar 

med människorna.” (Erik) 

 

7.1.3 Chefers utbytbarhet 

 

Våra respondenter tyckte generellt sett att chefer är svåra att ersätta på grund av att 

individen spelar roll i sammanhanget och kan göra avtryck på medarbetarna och 

arbetsgrupperna. En av respondenterna gav ett exempel på detta från sin egen situation 
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där flera medarbetare ringt och sagt att det inte är samma sak utan henne, trots att hon 

gjort sitt bästa för att implementera sitt arbets- och tankesätt hos sin efterträdare. Erik 

tycker att chefers ersättningsgrad beror mycket på vad chefen som ska ersättas har 

presterat för resultat: 

 

“Om denna [chefen som ska ersättas] gjort ett bra jobb är det ju svårare att ersätta 

personen eftersom man har en förväntning på att den nya chefen ska göra det bättre 

eller i alla fall minst lika bra.” (Erik) 

 

Erik nämnde också att grunderfarenhet och kompetens såklart är viktigt men att det 

sedan är personligheten som avgör.  Anna tyckte istället att personliga egenskaper är 

sekundära på så sätt att man alltid kan dra nytta av de egenskaper man har - “introvert 

eller extrovert, pratsam eller tyst” - givet att man är medveten om sina egenskaper.  

 

Ett annat perspektiv som kom fram vid frågan om hur lätt eller svårt det är att ersätta 

chefer var ur ett gruppdynamiskt synsätt. Två respondenter framhöll svårigheter med 

att ersätta chefer med utgångspunkt i chefens relation och position till teamet på 

arbetsplatsen. En av dem menade vidare att eftersom chefen känner till vilka som 

fungerar bäst tillsammans inom teamet så kan det bli svårt att ersätta chefen eftersom 

alla chefer inte arbetar på samma sätt med arbetsgrupper. Den andra respondenten 

skilde dock inte på svårigheten med att ersätta en chef i förhållande till en “vanlig” roll 

då hon menar att det kan vara lika svårt att ersätta båda, eftersom alla olika roller ingår 

i ett team som ska fungera bra tillsammans.  

 

Vad gäller vad våra respondenter uttryckte att de gjort störst avtryck på ser vi två olika 

mönster i vårt material. Den ena är respondenterna som framhävde det avtryck de gjort 

på strukturen inom organisationen, och den andra är de två respondenterna vars fokus 

låg på att framhäva vad de gjort i sitt arbete med medarbetarna och gruppen. Anna 

resonerade kring att hennes avtryck gäller de större förändringar hon genomfört 

gällande strukturen och planerna för IT-avdelningen framöver: 

 

“Jag skulle säga att IT-organisationen nu vet var de ska och kan vara ganska 

självgående framöver” (Anna) 
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Lars chefsroll går ut på att göra betydande avtryck eftersom han ofta kontaktas i syfte 

att just förändra organisationer. Ett exempel på detta tydliga avtryck är att han byggt 

upp en styrmodell i en organisation på 1800 anställda.  Maria resonerade istället om hur 

hon, i samband med föräldraledighet, märkt av vilket avtryck hon gjort på arbetsplatsen. 

Hon berättade att såväl medarbetare som den överordnade varuhuschefen har hört av 

sig många gånger och berättat att de saknat henne. Erik var inne på lite liknande spår 

när han uttryckte att det främsta avtryck han gjort som chef är på sättet han arbetar med 

de anställda. Detta sätt är präglat av två perspektiv; dels att få individer att trivas, 

prestera och utvecklas och dels att skapa harmoni i gruppen som helhet eftersom man 

är beroende av varandra.  

 

7.2 Organisationens formande av yrkesrollen 

 

I denna del redogör vi för hur organisationen såväl direkt som indirekt påverkar 

cheferna i sin yrkesroll. Vi har funnit att det dikotoma förhållande människor upplever 

till organisering, meningsskapande versus plikt, är centrala teman i respondenternas 

resonemang, likaså resonemangen kring hur strukturen i bransch samt organisation 

påverkar yrkesrollen. 

 

7.2.1 Pliktkänsla 

 

Respondenten som sitter i ledningsgruppen resonerade kring att hans högt uppsatta roll 

gör att han är noggrann med att inte genom informella korridorsbeslut kortsluta de 

chefer som har det egentliga huvudansvaret, vilket han ser som en självklarhet. De 

övriga respondenterna, som arbetar nära sina medarbetare i den dagliga driften, 

framhävde att de upplever en annan sorts pliktkänsla gentemot den organisation de 

arbetar i. En av respondenterna utför samma arbetsuppgifter som sina underanställda 

och vet därför hur svåra vissa moment kan vara, men berättade att han måste borste från 

medarbetarperspektivet i sin chefsroll då målen trots detta måste uppnås. Flera av 

respondenterna resonerar kring att de i egenskap av chef ibland ställs inför situationer 

där de får riktlinjer ovanifrån som de själva inte alltid står bakom. En av dem uttryckte 

detta på följande vis:  
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“Företagskulturen och företagspolicy måste man ju som chef alltid hålla med om 

även om man kanske inte gör det i hjärtat”. (Maria) 

 

En av respondenterna var också inne på att det är mycket centralt att stå bakom 

ledningen och organisationens värderingar och utvecklar detta vidare:  

 

“[...] är det en värdering man inte delar [med organisationen] får man bestämma 

sig för om man vill jobba kvar och acceptera den, och då innebär det att man ju 

måste spela ut den även mot medarbetarna.” (Anna) 

 

Alla respondenter nämnde vikten av att som chef vara väl integrerad i organisationen 

för att kunna leverera resultat, och de alla likställde denna typ av integrering i 

organisationen med att vara engagerad i sitt arbete. Erik ser detta engagemang som 

extra viktigt från chefshåll eftersom det i många fall får medarbetarna att göra “det lilla 

extra”, vilket i hans konkurrensutsatta rekryteringsbransch är viktigt eftersom det kan 

vara avgörande för om en kund stannar kvar eller inte. Lars framhävde att man för att 

kunna ta viktiga beslut inom organisationen måste vara integrerad. Erik tog även upp 

att han strävar efter att göra ett bra jobb eftersom det ger honom erkännande i sin 

yrkesroll.  

 

7.2.2 Struktur i bransch/organisation 

 

Vad gäller strukturens påverkan på chefsrollen berättade Anna att de olika 

avdelningarna inom myndigheten är väldigt autonoma, vilket innebär att det är ett krav 

att som chef kunna ta stort eget ansvar. Det är också den enda gemensamma nämnare 

hon ser mellan cheferna på myndigheten, då de i övrigt har väldigt olika chefsstilar. 

Detta gör att hon har stor frihet vad gäller utformandet av sin chefsroll. Liknande 

tankegångar fick vi från Lars som nämnde IT-branschen där han är verksam som en 

bransch med väldigt mycket duktigt folk, som är präglad av specialister med stora 

frihetsgrader inom de uppgifter de ska lösa. Detta innebär att strukturen i branschen gör 

att han, gentemot IT-folket, får inta rollen som rådgivare och bollplank. Även Erik 

framhöll branschens utseende som något centralt vad kommer till vilken chefstil man 
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intar, och menar att han ifall han arbetat inom varuproducering (snarare än 

tjänsteproducering) troligtvis hade haft ett annat fokus i sin chefstil.  

 

Maria menade att strukturen i företaget – hur uppstyrt det är – påverkar hur hon förhåller 

sig till chefsrollen. Om det exempelvis inte finns så många etablerade rutiner skiftar 

hennes fokus mot att skapa rutiner så att allt ska fungera även när hon inte är på plats. 

De strukturer som finns i hennes nuvarande företag är också starkt påverkade av 

tävlingar, vilket hon inte upplever tidigare varit en stor del av hennes chefskap. Denna 

aspekt av chefskapet är dock något som hon nu anammat. 

 

7.3 Handlingsutrymme 

 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för respondenternas upplevelse av, och 

utnyttjande av, handlingsutrymme. Sedan en genomgång av vad som påverkar chefers 

handlingsutrymme där vi i vårt material fann två mönster, det ena mönstret är struktur 

i bransch/organisation och det andra är chefens befattning. 

 

7.3.1 Upplevelse av handlingsutrymme 

 

Angående frågan kring om hur man upplever sitt handlingsutrymme så uttryckte 

samtliga chefer att de alla har ett stort handlingsutrymme inom ramen att de levererar 

det som förväntas av dem. Erik uttryckte det på följande sätt: 

 

“I min roll idag har jag stort handlingsutrymme då min chef litar mycket på mig och 

så länge jag levererar så har ju inte hon så mycket synpunkter. Levererar jag inte, 

då går hon ju in och tittar.” 

 

Stort handlingsutrymme ses som något positivt hos alla intervjuade chefer. En av 

respondenterna berättade hur en arbetsplats med lite handlingsutrymme är en 

arbetsplats som hon inte skulle kunna arbeta på. Vidare berättade hon hur hon har bytt 

jobb just för att det har funnits ett för litet handlingsutrymme. Även om alla chefer 

talade positivt kring handlingsutrymme så poängterade en av respondenterna samtidigt 

också hur ett stort handlingsutrymme skulle kunna fungera hämmande för en del chefer 
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eftersom det arbetssättet inte passar för alla. Maria understrykte hur viktigt det är med 

handlingsutrymme för henne genom att säga: 

 

”Med alldeles för strikta riktlinjer så blir det ju som regler, då kommer du tillslut 

inte använda hjärnan själv… jag kan inte se mig själv som en sådan chef”.  

 

När det kommer upp exempel på hur cheferna utnyttjar sitt handlingsutrymme berättade 

två av respondenterna att de utvecklat strategier för att på bästa sätt motverka glappet 

mellan medarbetare och ledning, och istället lyckas uppnå de mål som ledningen 

efterfrågar. En respondent berättade att en viss deadline ges till ledningen och en annan 

deadline till medarbetarna, vilket på så vis skapar en buffert med tid som kan täcka upp 

för oförutsägbara händelser så som sjukdom. Liknande strategi genom utnyttjande av 

handlingsutrymme är något en annan respondent berättade om då han sätter upp tydliga 

mål samt gör alla medarbetare medvetna om vad de ska göra för att uppnå kraven som 

ledningen efterfrågar. 

 
7.3.2 Strukturens påverkan på handlingsutrymme 

 

Maria menar att handlingsutrymmet är beroende av vilken organisations typ cheferna 

verkar i. Detta gav hon exempel på från sin egen arbetssituation. Eftersom hon arbetar 

på en myndighet har hon inget handlingsutrymme alls i förhållande till de lagar och 

regler som myndigheten måste förhålla sig till. I övrigt så berättade hon att hon har fullt 

handlingsutrymme i hur arbetet ska bedrivas, och resonerar kring att just IT-branschen 

ser ut på så sätt med stort handlingsutrymme. Ett flertal av respondenterna framhävde 

också branschens betydelse i hur stort handlingsutrymme man har som chef.  Båda 

påvisade detta genom att ta upp exempel från branscher där man som chef inte har stort 

handlingsutrymme, samt där man inte heller vill ha det eftersom det finns konsekvenser 

om man inte skulle följa reglerna. Respondenterna tog upp banker och 

läkemedelsindustrin som exempel på detta. Maria, som arbetar inom handels, menade 

på att branschen automatiskt för med sig ett stort handlingsutrymme som chef eftersom 

den är föränderlig och man ständigt måste vara lyhörd och redo att anpassa sig efter 

vad som händer ”utanför väggarna”.  
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7.3.3 Befattning 

 

Flera respondenter berättade att graden av handlingsutrymme även kan påverkas av 

vilken befattning som man innehar. Maria resonerade kring hur positionen kan påverka 

graden av handlingsutrymme eftersom hon blev rekryterad för sin unika kompetens 

vilket bidrog till ett stort handlingsutrymme då hon var ensam om att ha just den 

kompetensen. Lars höga befattning medför dock att samspelet med överordnade är mer 

som ett samråd istället för rådgivning vilket i sin tur bidrar till att öka 

handlingsutrymmet för honom. Lars styrkte sitt resonemang genom att berätta hur hans 

högt uppsatta roll, i och med att han sitter med i organisationens ledning, bidrar till ett 

stort handlingsutrymme, men han uttryckte även: 

 

”Samtidigt så är det ju så att oavsett hur högt man sitter så finns det alltid en chef.” 

 

7.4 Sammanfattning av resultatavsnittet 

 

Vårt insamlade material visar på hur formande av yrkesrollen går till ur både ett individ- 

och ett organisationsperspektiv. På individnivå handlar formandet främst om hur 

individen ser på sin chefsroll, samt hur respondenterna anpassar sig gentemot sina 

medarbetare i en ständig interaktionsprocess. Gällande organisationens relation till 

formandet av yrkesrollen såg vi att det dikotoma förhållandet som cheferna upplever 

till organisering, där meningsskapande och pliktkänsla samverkar, påverkar. En annan 

aspekt är också hur strukturen i organisationen och branschen har betydelse vid 

formandet av yrkesrollen. En av våra delfrågeställningar gällde hur respondenterna 

resonerar kring chefers utbytbarhet. Respondenterna uttryckte att detta är svårt, på 

grund av att individuella egenskaper och prestationer väger tungt, och att detta även 

gäller ur ett gruppdynamiskt perspektiv. 

 

Avslutningsvis redogjorde vi för hur respondenterna resonerade kring chefens 

upplevelse av handlingsutrymme, där vi fick fram att det sågs som positivt av samtliga 

respondenter, och att alla har det. Handlingsutrymme ses av alla respondenter som 

något de har med förutsättning att de uppnår målen, annars blir man kontrollerad i högre 

utsträckning vilket minskar handlingsutrymmet. Två av respondenterna uttryckte även 
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strategier som de utvecklat utifrån utnyttjandet av sitt handlingsutrymme. Gällande vad 

som påverkar chefers handlingsutrymme fann vi två tydliga mönster i våra 

respondenters svar - struktur i bransch/organisation samt befattning. Alla chefer angav 

också att de gjort avtryck i sin chefsroll, dock fann vi två olika delar av detta. Det ena 

var avtryck på strukturen i organisationen, och det andra på medarbetare/arbetsgrupp.  

 

8. Analys 

 

Inledningsvis ställde vi oss frågan hur formandet av chefskap sker och närmare bestämt 

vad som egentligen påverkar yrkesrollen utifrån ett chefsperspektiv. Vi satte 

organisationens präglan på chefskapet i relation till individens personliga egenskapers 

påverkan. Slutligen ville vi fördjupa oss i hur chefer resonerar kring sin och andra 

chefers utbytbarhet, samt hur chefer upplever sitt handlingsutrymme i en organisation. 

I nedanstående del ämnar vi att försöka utreda dessa frågeställningar utifrån samma 

tematiska utgångspunkter som i resultatkapitlet. Här gör vi också kopplingar till våra 

teoretiska analysverktyg och tidigare forskning.  

 

8.1 Individens formande av yrkesrollen 

 

På frågan hur våra respondenter vill uppfattas av medarbetare respektive ledning, fann 

vi två framträdande mönster. Två respondenter ville uppfattas likadant av över- och 

underordnade, medan två respondenter istället angav att de inte ville uppfattas på 

samma sätt. De två sistnämnda förklarade att de gentemot överordnade intog en 

professionell framtoning, och att de ville uppfattas som mer närvarande och 

hjälpsamma (mänskliga) av underordnade. Detta kopplar vi till Ahrne och Papakostas 

(2002) resonemang kring den mänskliga relationen till organisering, vilket de liknar vid 

en kentaur. Kentauren är en mytisk varelse som är hälften mänsklig, hälften häst. Den 

mänskliga delen symboliserar här människors egenskaper och hästkroppen 

symboliserar de handlingar som formas av organisationen. Detta är enligt teorin en 

ofrånkomlig del av att vara organiserad, och är också något som ses med motvilja. Att 

två av respondenterna inte upplever sig själva som tudelade kentaurer kopplar vi till 

just detta resonemang; människor betraktar inte alltid sig själva som en produkt av 
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organisationen, men oavsett inställning till det påverkar organisationen hur vi agerar 

och beter oss. Den tudelade uppfattningen respondenterna har av sin chefsroll kan alltså 

förklaras av att såväl personliga egenskaper som egenskaper som kan härröras till att 

organisationen spelar in på formandet av den. 

 

Alla respondenter uppgav att de förändrat sin chefsstil efter att de lärt sig vad som 

fungerar och hur de på bästa sätt kan anpassa sig till olika medarbetare. Exempel på 

detta tar vi från intervjun med Anna där hon under tiden som chef insett att inte alla 

medarbetare trivs under stort eget ansvar och hon löser detta genom tätare 

avstämningsmöten med berörda medarbetare. Interaktionsprocessen medarbetare 

emellan är något både Neu (2006) och Wolmesjö (2008) belyser när de framhåller att 

interaktion med medarbetare bidrar till att forma chefsrollen. Detta resonemang länkar 

vi även ihop med struktureringsteorin; att chefen som aktör både förhåller sig till andra 

aktörer och till strukturer samt vad som förväntas av chefen i ett visst sammanhang 

(Giddens, 1984).  

 

8.1.1 Chefers utbytbarhet  

 

Webers (1983) teori kring byråkratin och dess avstånd mot självständigt handlande 

bidrar till synen på chefsrollen som oföränderlig oavsett vem som är chef - om en chef 

blir utbytt så överförs den formella legaliteten till den nya chefen och på så vis blir 

chefer lättare att ersätta. Webers (1983) byråkratibegrepp innehåller också resonemang 

kring att chefer är utbytbara, eftersom individer följer chefen utifrån 

auktoritetspositionen snarare än för chefens personliga egenskaper. I motsats till detta 

berättade en av respondenterna istället hur hon haft medarbetare som kontaktat henne 

och berättat hur saker och ting inte är den samma utan henne trots att hon har fört vidare 

sitt arbets- och tankessätt till efterträdaren. Vidare så talade samtliga av våra 

respondenter, i motsats till byråkratibegreppet, om svårigheterna som finns med att 

ersätta chefer. En av respondenterna berättade att kompetens och erfarenhet är viktigt 

vid rekrytering av chefer, men att det slutligen är personligheten som avgör. Detta visar 

enligt oss på de individuella egenskapernas betydelse i formandet av chefsrollen. 
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I en byråkrati anställs chefer endast för sin position och sina yrkeskvalifikationer vilket 

gör dem relativt utbytbara då individens personliga egenskaper kommer sekundärt 

(Weber, 1983). Fortsatt utifrån den insamlande empirin så är detta resonemang något 

som det inte kunde finnas något stöd inför. Tvärtom så kan vi uttyda ett tydligt mönster 

från våra intervjuer om de personliga egenskapernas betydelse och påverkan i rollen 

som chef. En av respondenterna berättade hur hon till sitt nuvarande arbete rekryterades 

utifrån sin unika kompetensprofil där hon inte hade fått arbetet om det redan funnits en 

anställd med samma profil. Vidare så förstärkte en annan respondent denna skiljelinje 

mot Webers (1983) argument då han berättade att kompetensen såklart är viktig vid 

rekrytering av chefer men att den kommer sekundärt efter att man ska ha ett intresse av 

hur man jobbar och anpassar sig efter sina medarbetare på bästa sätt. 

 

Ett annat mönster vi fann i våra intervjuer var respondenternas syn på gruppdynamiken 

som en viktig aspekt vid ersättande av chefer. Två av respondenterna framhöll särskilt 

vikten av att chefen och medarbetarna skulle fungera tillsammans i gruppen. Dessa två 

framhävde också att de förutom avtryck på organisationens struktur också främst 

lämnat avtryck på relationen mellan medarbetarna på arbetsplatsen, exempelvis genom 

att se till att alla trivs och att de som fungerar tillsammans också får jobba tillsammans. 

En av respondenterna gjorde dock här ingen större skillnad på att byta ut chefer versus 

medarbetare utan menar att det ur ett grupperspektiv är lika svårt. Även de här 

resonemangen motsäger den tidigare nämnda teorin om chefskapet som en yrkesroll 

relativt lätt att ersätta.  

 

8.2 Organisationens formande av yrkesrollen 

 

Ahrne och Papakostas (2002) resonerar kring det dikotoma förhållande som 

karaktäriserar individers organisationstillhörighet - tillhörigheten skapar skyldigheter 

gentemot organisationen vilket uttrycks i form av upplevd pliktkänsla hos individen, 

där även position i organisationen påverkar i vilken grad pliktkänslan upplevs. Parallellt 

med detta fungerar organisationstillhörigheten som identitetsskapande och ger 

individen en känsla av meningsfullhet. Resonemanget om upplevd pliktkänsla 

bekräftas av våra chefer när värderingar och riktlinjer - som chefen själv inte delar - 

från ledningshåll kommer på tal. En respondent uttryckte det som att man måste hålla 
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med om företagskulturen och policyn även om man inte alltid gör det i hjärtat. En annan 

respondent satte detta perspektiv i ett större sammanhang då hon uttryckte att man, i 

lägen där ledningens värderingar går emot ens personliga, får bestämma sig för om man 

vill acceptera dessa och jobba kvar eller inte. Vår tolkning är att hon i egenskap av chef 

upplever att det är obligatoriskt för henne att stå bakom organisationen/ledningen. Det 

uttrycks i hennes resonemang kring att man, om man väljer att arbeta kvar, också är 

tvungen att spela ut organisationens värderingar mot medarbetarna. Respondenternas 

ovanstående resonemang är också tydliga exempel på hur chefer, i enlighet med Ahrne 

och Papakostas (2002) diskussion kring hur människors agerande sker i relation till 

organisationens förväntningar, dämpar sina personliga känslor till förmån för 

organisationens mål och krav. Cheferna blir mindre mänskliga i och med att de handlar 

å organisationens vägnar, och kan då betraktas som en organiserad människa – en 

monstermänniska. 

 

Ur svaren går det även att utläsa ett indirekt mönster som är kopplat till vilken typ av 

chefsposition personen har sett till organisationen som helhet. Tre av respondenterna 

arbetar nära sina medarbetare i det dagliga arbetet medan den fjärde sitter på 

ledningsnivå, vilket vi tolkar skapar större distans gentemot den dagliga driften. Den 

fjärde respondentens relation till arbetsgrupperna på produktionsnivå är alltså rimligtvis 

inte lika stark/kontinuerlig eftersom han inte är den närmsta chefen. Detta är något han 

själv resonerade kring när han nämner att han inte vill kortsluta de chefer som har det 

egentliga huvudansvaret genom att ta informella beslut i korridoren. Utifrån detta tolkar 

vi att chefspositionens placering i förhållande till organisationen har betydelse för 

respondenternas grad av upplevd pliktkänsla, eftersom den närhet/distans som existerar 

gentemot medarbetarna påverkar hur de upplever balansgången mellan det personliga 

tycket och det organisationen står för. En möjlig förklaring till det kan vara att man i 

ledningspositioner har större möjlighet att påverka dessa riktlinjer. Denna tolkning 

styrks av att de tre som arbetar nära sina arbetsgrupper dagligen nämnde balansgången 

mellan sin plikt som chef och sina personliga upplevelser/känslor, medan detta 

resonemang inte kom fram i intervjun med respondenten som sitter i ledningsgruppen. 

En förklaring till att balansgången inte uttrycks av denne kan vara att man i 

ledningspositioner har större möjlighet att påverka organisationens riktlinjer och att 

man då står bakom dem i större utsträckning. 
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Även om organisationstillhörigheten kan skapa en besvärlig pliktkänsla hos cheferna 

så kan den också verka positivt. Detta då organisationstillhörighet ger individer en 

upplevelse av meningsfullhet (Ahrne & Papakostas, 2002). Samtliga chefer uttryckte 

hur viktigt det är att vara väl integrerad i den organisation som de arbetar i, samt att 

detta är en nödvändighet för att de som chefer ska kunna göra ett bra jobb. Att vara väl 

integrerad i en organisation likställer vi med Ahrne och Papakostas (2002) resonemang 

kring organisationstillhörighet och den positiva betydelse som det ger individen. Detta 

är även något som vi kunde se utifrån samtliga intervjuer; att inte bara tillhöra utan att 

dessutom också vara integrerad skapar engagemang och prestation hos cheferna vilket 

i sin tur skapar en meningsfullhet i form av erkännande i yrkesrollen, något som särskilt 

en av respondenterna uttrycker. Detta erkännande i yrkesrollen ger individen mening 

även på det personliga planet.  

 

8.3 Handlingsutrymme  

 

Vad gäller hur våra chefer resonerade kring handlingsutrymme betonar samtliga 

respondenter att det är något de har i sin yrkesroll. De alla ser även denna aspekt som 

något positivt, eftersom det bidrar till att de upplever att de kan sätta sin egen prägel på 

sitt arbete. Samtliga respondenter menade samtidigt att de tilldelats sitt 

handlingsutrymme under förutsättning att de levererar det som förväntas av dem och 

att de blir kontrollerade av överordnade ifall de inte når upp till verksamhetens mål. 

Detta bidrar till ett minskat handlingsutrymme. Ingen av cheferna har dock obegränsat 

med handlingsutrymme, eftersom alla har någon överordnad att förhålla sig till, vilket 

även gäller respondenten i ledningsgruppen. Det här är något som Wolmesjö (2008) 

benämner som chefskapets paradox, eftersom chefer befinner sig i maktpositioner 

samtidigt som de också har någon som styr över dem - även på ledningsnivå. Denna 

chefskapets paradox kopplar vi till struktureringsteorin, det vill säga att strukturen både 

begränsar handlingsutrymme men samtidigt gör det möjligt för individen att själv 

påverka.  

 

Samtliga respondenter utnyttjar sitt handlingsutrymme för att nå sina mål, och har olika 

strategier för detta arbete. Två av respondenterna berättade hur de ger olika deadlines 

till ledning och medarbetare för att skapa sig en buffert för oförutsedda händelser och 
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att de är noggranna med att tydligt kommunicera ut vilka mål medarbetarna ska uppnå. 

En annan respondent berättade att handlingsutrymmet hon hade i sitt tidigare företag 

var begränsat vilket gjorde att hon tillslut sökte sig vidare, eftersom hon upplevde att 

hon inte kunde påverka de rådande strukturerna i den utsträckning hon ville. Dessa 

ageranden är exempel på hur respondenterna i enlighet med Giddens (1984) agerar som 

kompetenta och rationella aktörer, som utvärderar sin situation och agerar för att 

förändra situationen till det bättre. Maria Wolmesjö (2008) redogör för 

handlingsutrymme som något värt att eftersträva, vilket är något vi kan se tydligt i våra 

intervjuer i form av att samtliga respondenter ser detta som något positivt. En av 

respondenterna diskuterade kring att handlingsutrymme inte enbart är en positiv aspekt 

för chefer, utan att det i vissa fall också kan hämma, även om så inte är fallet för 

respondenten i fråga.  

 

I vårt material har vi funnit exempel på hur strukturen i sig såväl främjar som hämmar 

chefers handlingsutrymme. Några av respondenterna resonerade kring att de inte hade 

velat ha lika stort handlingsutrymme ifall de till exempel arbetat på bank, eftersom de 

upplever det som en regelstyrd bransch där konsekvenserna ifall man inte följer 

reglerna ordentligt kan bli stora. Detta kan då tolkas som att branschers struktur 

möjliggör handlingsutrymme i olika stor grad, och att man i de regelstyrda branscherna 

ofta behöver ha en högre chefsposition för att som individ/aktör kunna påverka 

strukturernas utformning. Vad gäller hur strukturer kan såväl främja som hämma 

handlingsutrymme blir det tydligt hos vår ena respondent som har två skilda strukturer 

att förhålla sig till; dels myndigheten och dess lagar där handlingsutrymmet är lika med 

noll och dels IT-branschen som är känd för att ha stora frihetsgrader. Hennes 

resonemang kring handlingsutrymmet blev här lite tvetydigt, eftersom hon upplever 

lagarna som begränsande men uttrycker att hon i övrigt har extremt stort 

handlingsutrymme vad gäller hur hon går tillväga för att klara deadlines och uppnå 

förväntade resultat. Detta ser vi som ett exempel på hur struktureringsteorin kan 

appliceras på arbetslivet eftersom hon å ena sidan påverkas mycket av rådande 

strukturer i form av lagar och regler, samtidigt som hon också har stor frihet att påverka 

sin egen - och sina medarbetares - arbetssituation.  

 

Resonemangen kring strukturer kan också tolkas som att huruvida handlingsutrymme 

upplevs som önskvärt eller inte är beroende av branschens struktur. Respondenten som 
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sitter i ledningsgruppen redogjorde för att samspelet med hans överordnade sker mer i 

samråd, snarare än rådgivning, vilket styrker slutsatsen att även position inom företaget 

kan påverka ens grad av handlingsutrymme eftersom samråd kan tolkas som jämlik 

dialog. Att branschens struktur verkar påverka hur stor grad av handlingsutrymme som 

man vill ha samt att en av respondenterna nämner att handlingsutrymme inte passar alla 

chefer, gav oss en indikation på att handlingsutrymme kanske inte enbart är positivt och 

något som chefen eftersträvar. Att Neu (2006) nämner att chefer i vissa situationer 

medvetet kan agera för att begränsa sitt handlingsutrymme blir en till anvisning på att 

stort handlingsutrymme inte är efterfrågat i alla situationer.  

 

Weber (1983) menar att chefer i en byråkrati är utbytbara eftersom individer följer 

chefen utifrån dennes auktoritetsposition snarare än för chefens personliga egenskaper. 

Utifrån detta så tar man alltså avstånd från chefens självständiga handlingar i en 

byråkrati, de ska endast handla utifrån rollens givna arbetsuppgifter (Weber 1983). 

Utifrån den insamlande empirin är detta resonemang något som det inte har funnits 

något stöd för. Istället framhåller samtliga respondenter att de har ett stort 

handlingsutrymme (vilket kan likställas med självständigt handlande) inom 

organisationen. Vi kan här tycka oss kunna uttyda att en chefs personliga egenskaper i 

motsats till vad Weber (1983) hävdar inom en byråkrati verkar ha en inverkan på 

chefskapet. Detta belyste ena respondenten starkt genom att uttrycka sig att för starka 

riktlinjer skulle bidra till att hon tillslut inte skulle använda hjärnan, och avslutade med 

att hon inte kan se sig själv som den typen av chef. Eftersom samtliga chefer hade ett 

stort handlingsutrymme på sina arbetsplatser hade de möjligheten att ”använda hjärnan 

själva” och på så sätt utforma sin egen chefsroll utifrån deras individuella tycken och 

handlingar. 

 

8.4 Individ och organisationens växelverkan 

 

De ovan nämnda teorierna tar dock inte hänsyn till individen och organisationens 

växelverkan i utformande av chefsrollen. Istället går denna växelverkan att förklara 

med hjälp av Giddens (1984) struktureringsteori där han framhäver det ömsesidiga 

beroendet mellan individen som aktör och struktur. Giddens (1984) menar vidare att 

alla aktörer i sociala system antingen direkt eller indirekt berörs av andra aktörers 
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handlingar, och att de i denna kontinuerliga interaktionsprocess förhåller sig till såväl 

strukturer som andra aktörer och vad som förväntas av dem i vissa kontexter. Vi ser att 

denna interaktionsprocess kan förklara hur cheferna resonerar kring det samspel och 

den dialog som finns mellan dem och medarbetarna. Samtliga chefer beskrev sig själva 

som lyhörda, närvarande och tillgängliga gentemot medarbetarna, vilket vi tolkar som 

ett indirekt uttryck för vikten av samspel mellan chef och medarbetare eftersom ingen 

av dem bortser från medarbetarna i utövandet av sin yrkesroll. Ett flertal av 

respondenterna uttryckte anpassningen efter vilka medarbetare man har i sin grupp som 

nödvändig för att passa som chef, detta för att kunna coacha medarbetarna på bästa sätt.  

 

Även branschen kan påverka chefsrollen, genom att i sig innehålla exempelvis stora 

frihetsgrader och därmed kräva självständighet. Det gör att cheferna där får möjlighet 

att själva utforma sin yrkesroll, exempelvis inom IT-branschen. En av respondenterna 

framhävde här att branschens utseende är av stor vikt och fortsätter resonemanget med 

att han antagligen haft ett annat fokus i sin chefsroll om han istället jobbat med 

varuproducering, snarare än tjänsteproducering. På så sätt påverkar strukturer, här i 

form av branschens struktur, hur chefen/aktören förhåller sig till sin yrkesroll vilket går 

i linje med struktureringsteorins växelverkan mellan individ och struktur.  

 

Modell 1: Formandet av yrkesrollen 

 

 

Formandet av yrkesrollen sker i en växelverkan mellan organisation och individ vilket 

modellen som presenteras ovan visar. Om chefen uppnår organisationens krav så erhålls 
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denne stort handlingsutrymme i sin yrkesroll. Detta leder till att personliga egenskaper 

i större utsträckning ges utrymme att påverka formandet av yrkesrollen vilket i sin tur 

leder till att chefens utbytbarhet minskar. Organisationens krav på måluppfyllnad 

skapar även en pliktkänsla hos chefen vilket gör att en upplevd balansgång mellan 

individens personliga tycken och organisationen skapas. I balansgången som chefen 

upplever får personliga värderingar en underordnad betydelse gentemot 

organisationens, vilket kan ses som organisationens sätt att forma chefsrollen.  
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9. Avslutande diskussion  

 

Syftet med denna uppsats var att utreda hur chefer upplever sin chefsroll i en 

organisation och mer specifikt i vilken utsträckning som chefskapet formas av 

individens personliga egenskaper kontra hur mycket som styrs av organisationen. En 

annan delfrågeställning var hur chefer resonerade kring sin och andra chefers 

utbytbarhet. Vi ville även undersöka hur chefer upplever sitt handlingsutrymme i en 

organisation.  

 

Vår undersökning visade alltså att det går att urskilja ett mönster baserat på våra 

respondenters berättelser; chefsrollen präglas och skapas i växelverkan mellan både 

organisationen och dess krav samt individens egenskaper och relation gentemot 

medarbetare. Denna interaktionsprocess är något som både Neu (2006) och Wolmesjö 

(2008) poängterar som en viktig del i att forma yrkesrollen. Giddens (1984) 

struktureringsteori förklarar och belyser ämnet på ett givande sätt då chefens handlande 

påverkas av strukturer som både möjliggör och begränsar vissa handlingar - chefen 

erhålls handlingsutrymme så länge denne levererar vad som krävs och följer de lagar 

och regler som organisationen är bunden till. Cheferna upplever också att deras 

handlingsutrymme skulle minska ifall de inte levererade enligt verksamhetens mål, 

eftersom de då skulle bli kontrollerade av överordnad. Vidare ser vi en tendens till att 

stort handlingsutrymme ger större utrymme för chefers personliga egenskaper i 

formandet av yrkesrollen. Detta leder då till att deras utbytbarhet minskar eftersom 

chefsrollen, i motsats till Webers (1983) tankar om byråkrati, blir mer kopplad till 

chefen som individ än endast den formella chefspositionen.   

 

Vi har i vårt material även sett hur organisationen påverkar chefsrollen i form av att 

den skapar pliktkänsla utifrån verksamhetens krav. Detta kan bero på att alla 

respondenter också upplever det som avgörande att som chef dels leverera enligt 

verksamhetens krav, och dels att vara integrerad och stå bakom organisationen. Denna 

aspekt är något som Ahrne och Papakostas (2002) resonerar kring som det dikotoma 

förhållande som å ena sidan skapar tillhörighet och å andra sidan skapar plikt. 

Pliktkänslan leder till en upplevd balansgång i chefsrollen, där det personliga tycket får 

sekundär betydelse i relation till organisationen. Människan blir organiserad, en 
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monstermänniska. Detta kan alltså förstås som organisationens sätt att forma chefens 

yrkesroll, se modell 1. Vad gäller balansgången ser vi även hur individens position 

inom organisationen verkar spela roll eftersom högre positioner troligtvis leder till mer 

förankring i organisatoriska värderingar. Cheferna med en närhet till den dagliga driften 

och medarbetare upplever balansgången mellan egna värderingar och pliktkänsla i 

högre grad än chefen på en högre position. Pliktkänsla leder alltså till att cheferna inte 

följer sina personliga värderingar, utan istället tar organisationens parti. Att åsidosätta 

sina egna värderingar kan förstås som organisationens sätt att indirekt forma 

chefsrollen, en tankegång vi presenterade i vår modell. 

 

Vi ser även, trots pliktkänsla gentemot organisationen och åsidosättandet av personliga 

åsikter till förmån för organisationens, att personliga egenskaper verkar spela roll i 

exempelvis rekrytering av chefer. Synen på chefer som svåra att ersätta motiverades 

främst ur ett gruppdynamiskt perspektiv, där speciellt vikten av att passa in i gruppen 

var central. Detta gick emot Webers (1983) tankar om byråkrati och chefen som endast 

en roll/position som kan ersättas. Vi fann istället tecken på att individen i sig spelar roll.  

 

Vår undersökning visar också att handlingsutrymmet upplevs som något positivt 

eftersom det ger chefen möjlighet att påverka sin arbetssituation. Vidare har vi även 

kunnat urskilja mönster utifrån våra intervjuer som beskriver att handlingsutrymmets 

omfattning kan påverkas av var chefens position är placerad sett till organisationens 

hierarki samt vilken bransch man är verksam inom, där det i vissa branscher inte 

upplevs som önskvärt att ha stort handlingsutrymme. Att chefer aktivt vill ha möjlighet 

att påverka sitt handlingsutrymme var också något som Neu (2006) belyst i tidigare 

forskning. 

 

Utifrån respondenternas upplevelser, som vi i analysen kopplat till våra teoretiska 

analysverktyg, har vi kunnat urskilja mönster som visar att chefsrollen formas i en 

växelverkan mellan individen och organisationen. Vidare ses handlingsutrymme som 

positivt då det ger chefen möjlighet att, genom personliga egenskaper, kunna påverka 

sin yrkesroll vilket leder till att chefens utbytbarhet minskar. Graden av 

handlingsutrymme kan påverkas av chefens position i hierarkin samt branschstruktur. 

Handlingsutrymme ges av organisationen under förutsättning att chefen uppnår 

verksamhetens mål, vilket gör att organisationens påverkan på chefsrollen har ett 
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övertag gentemot individen, något som Wolmesjö (2008) poängterar när hon redogör 

för att organisationen i hög grad påverkar chefsrollen. Detta övertag kan förklara varför 

chefer ibland kan uppfattas som ”omänskliga” och ”kalla” – organisering gör oss till 

monstermänniskor. 

 

9.1 Fortsatt forskning 

 

I ljuset av vår uppsats ser vi en ingång till vidare forskning i ämnet vad gäller Webers 

tankar kring byråkrati. Dessa tankegångar styrktes inte av våra egna fynd, men det 

kanske hade att göra med att de chefer vi kom i kontakt med inte var verksamma i 

typiskt byråkratiska organisationer. Vidare forskning kanske skulle vara att undersöka 

hur chefer i mer stereotypiskt byråkratiska organisationer resonerar kring sitt 

handlingsutrymme. En av respondenterna framhöll också att handlingsutrymme kan 

verka hämmande för vissa chefer, även om det i dennes fall inte var så. Vi kunde även 

se att handlingsutrymme inte är önskvärt i alla situationer. Detta är en intressant aspekt 

av synen på handlingsutrymme eftersom cheferna i vår undersökning fortfarande 

poängterade handlingsutrymme som något värt att eftersträva, en aspekt som också 

tidigare forskning tagit upp (Wolmesjö, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

10. Litteraturförteckning 

 

Ahrne, Göran och Papakostas, Apostolis (2002) Organisationer, samhälle och 

globalisering - Tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar. 

Studentlitteratur, Lund.  

 

Aspers, Patrik (2011) Etnografiska metoder, att förstå och förklara samtiden. Liber, 

Helsingborg/Malmö. 

 

Brinkmann, Svend och Kvale, Steinar (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. 

Studentlitteratur, Lund. 

 

Giddens, Anthony (1984) The constitution of society. Polity Press, 

Cambrigde/Oxford. 

 

Granberg, Otto (2011) PAOU: Personaladministration, HRM och 

organisationsutveckling. Natur och kultur, Stockholm. 

 

Layder, Derek (1998) Sociological Practice: Linking Theory and Social Research. 

Sage, London. 

 

Neu, Elizabeth (2006) Lönesättning i praktiken: En studie om chefers 

handlingsutrymme. Doktorsavhandling, Uppsala Universitet. http://uu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:168515/FULLTEXT01.pdf (Hämtad: 2015-11-09). 

 

Trost, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund.  

 

Weber, Max (1983) Ekonomi och samhälle del 1. Förståendesociologins grunder. 

Argos, Lund. 

 

Wolmesjö, Maria (2008) Ledarskapets autonomi – om chefers dilemman och 

handlingsutrymme. I Jonnergård, K., Funck, E. K. och Wolmesjö, M. (red.) När den 

professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö. 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:168515/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:168515/FULLTEXT01.pdf


39 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Personlig bakgrund: 

* Ålder, utbildning, vart hen bor, nuvarande tjänst/roll, position i organisationen 

(vilken typ av chef) 

 

TEMA: Individ 

* Hur skulle du beskriva dig själv som chef? 

* Varför tror du att du har just den uppfattningen om din chefsroll?  

* Har du alltid värderat dig själv som chef på samma sätt? 

* Upplever du att din personlighet kan speglas i din chefsroll? 

* Hur ser du på ditt handlingsutrymme som chef? 

* Finns det någon skillnad på hur du uppfattas av medarbetare och ledning? Vill du 

uppfattas olika? 

* Hur viktigt är det att, som chef, vara integrerad i organisationen? Ev. konsekvenser 

om man inte är det? 

 

TEMA: Organisation 

* Hur upplever du att din organisation ser på chefskap? Är det några speciella 

egenskaper man ska ha?  

* Vad är viktigt vid rekryteringar av nya chefer? 

* Hur upplever du att din organisation påverkar ditt ledarskap och vem du är som 

chef? 

* Finns det specifika krav från din organisation som du ska efterleva? Är dessa krav 

relevanta tycker du? 

* Hur stort avtryck tror du att du gjort på företaget, om du skulle gå vidare? Varför? 

* Hur upplever du att det är när det gäller chefspositioner; är chefer lätta eller svåra 

att ersätta? Varför? 

 

Avslutning: 

* Finns det något som du vill tillägga efter det vi pratat om? 

 


