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Tack!

Vi vill till en början rikta ett tack till varandra som funnits där för varann under det senaste

året. Vi vill även tacka vår handledningsgrupp och vänner för bra synpunkter. Ett riktigt stort

tack vill vi rikta till våra informanter som med entusiasm avsatt tid för att hjälpa oss. Samt

till Hasse för att vara ett ovärderligt varmt stöd.
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Sammanfattning
Mellanchefsrollen är en viktig roll ju mer en organisation växer, vilket i sin tur bidrar till att

fler chefer behövs, och däribland mellanchefer. Mellanchefen befinner sig mittemellan

överordnade och underordnade och det gör att mellanchefen kan uppleva sig klämd mellan

olika krav. Syftet med uppsatsen är att undersöka mellanchefsrollen inom privata sektorn och

hur den befinner sig mittemellan överordnade och underordnade. Studien fokuserar på den

privata sektorn eftersom större delen av den tidigare forskningen har studerat den offentliga

sektorn och det uppmärksammas att det finnas skillnader mellan den offentliga och privata

sektorn. En fenomenologisk ansats i kombination med kvalitativ innehållsanalys används och

grundar sig i semistrukturerade intervjuer med nio mellanchefer från olika branscher.

Mellanchefsrollen undersöks genom att använda Agentteorin, Rollteorin samt Gjerde och

Alvessons tre rollidentiteter för att förstå potentiella motstridiga krav mellanchefen upplever,

rollkonflikter samt hur mellanchefen förhåller sig till överordnade och underordnade. Studien

visar att flera informanter har erfarenhet av motstridiga krav men att de beskriver och

hanterar dem på olika sätt beroende på arbetslivserfarenhet och relationer till de överordnade

och underordnade. Vidare visar studien att rollkonflikter kan uppstå i mellanchefsrollen när

förväntningar från en själv, överordnade och underordnade krockar. Studien visar även att

mellanchefen förhåller sig på olika sätt till överordnade och underordnade genom att inta

olika roller, och därmed hantera de motstridiga krav som uppstår.

Nyckelord: Mellanchef, privat sektor, motstridiga krav
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Abstract
The middle manager is an important role in growing organizations. As a result, more

managers are needed in the organization, including the middle manager. The middle manager

exists between top managers above and subordinates below, which might make them feel like

they are wedged between different demands. The purpose of the study is to examine the role

of the middle manager in the private sector and how it exists between top managers above

and subordinates below. The study focuses on the private sector since most of the previous

research has studied the public sector and it is noted that there are differences between the

sectors. Furthermore, the study uses a phenomenological approach in combination with

qualitative content analysis. Nine middle managers are interviewed. The theoretical

perspectives used to examine the middle manager role are the Agency-Principal theory, Role

theory and, Gjerde and Alvesson's three role identities. The theories are used to understand

potential conflicting demands, conflicts in the role, and how the middle manager relates to

top managers above and subordinates below. The result indicates that several informants

experience conflicting demands and handle them in different ways, depending on the length

of their work experience and relationships to top managers above and subordinates below.

Furthermore, the study indicates that conflicts in the role can arise when the middle manager

experiences conflicting expectations from themselves, from managers above and subordinates

below. The study indicates that middle managers can relate differently to managers above and

subordinates below by taking on different roles, thereby managing the conflicting demands.

Keywords: middle manager, private sector, conflicting demands
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1.0 Inledning
Arbetet är en central del av många människors liv och där mycket tid spenderas. På arbetet

finns en mängd olika människor att förhålla sig till, allt från kollegor till chefer. Bra ledarskap

är viktigt för en framgångsrik organisation och chefen används som verktyg för att hantera

anställda och få dem att arbeta i önskad riktning. En chef kan ha olika roller och befinna sig

på olika nivåer i en organisation. Mintzberg (1989 s.98) menar att dessa nivåer blir fler ju

större en organisation blir. En av nivåerna är den mellanchefen befinner sig i. En mellanchef

enligt Mintzberg (1989 s. 89) har en position som finns i en hierarkisk linje mellan den

operativa kärnan och ledningen. Mellanchefer är varken verkställande direktörer, då de inte

arbetar på ledningsnivå, eller gruppledare, då de har mer ansvar. Däremot arbetar

mellancheferna nära den operativa verksamheten, samtidigt som de också har nära kontakt

med den överordnade ledning. Det gör att mellanchefen befinner sig i en unik roll som

erbjuder tillgång till båda sidorna av företaget. Enligt Gjerde och Alvesson (2019 s. 129) har

mellanchefen en särskilt svår situation jämfört med övriga ledarpositioner eftersom de

befinner sig mittemellan ledningen och de anställdas olika intressen. Det gör att

mellanchefsrollen kan vara svår att hantera. Mossboda (2008 s. 19) menar att det skapas ett

“dubbelt representantskap” hos mellanchefer i dessa roller. Det innebär att olika

förväntningar finns från ledningen och de anställda (Mossboda, 2008 s. 19). Dessa

förväntningar kan möjligen komma i konflikt med varandra och är något som denna studie

ämnar undersöka.

Mellanchefer finns i en mängd olika organisationer, både i den privata och offentliga sektorn.

En betydande del av den tidigare forskningen som påträffas om mellanchefsrollen är från den

offentliga sektorn. Dock tyder mycket på att det finns skillnader mellan hur offentliga och

privata företag styrs (Richard, 1997 s. 74-75). Därför blir det relevant att studera hur

mellanchefens roll beskrivs utanför den offentliga sektorn. I den privata sektorn är

vinstmaximering och konkurrenskraft centralt, något som medför en intressant infallsvinkel

på mellanchefens roll och förväntningar. Det kan i sin tur leda till andra typer av krav som

motsätter varandra, till skillnad från den offentliga sektorn. Motstridiga krav kommer i

uppsatsen användas som ett begrepp för att förklara hur olika intressen mellan överordnade,

mellanchefer och underordnade kan komma i kläm. Begreppet intressekonflikt, som också

kommer användas i texten, är å andra sidan ett teoretiskt begrepp som kommer från
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Agentteorin. Överordnade är ett samlingsbegrepp för ledningen, vd:n och informanternas

närmaste chef, medan underordnade står för de anställda.

En mellanchef kan ses som en viktig spelpjäs för de överordnade, samtidigt som den har en

avgörande roll i att få underordnade att trivas och utvecklas. Det här kan ses som motstridiga

krav som skapar lojalitetsproblem för mellanchefen och påverka hur hen ser på sin roll och

plats i företaget. För hur beskrivs motstridiga krav och konflikter i rollen av mellanchefen?

Hur förhåller sig mellanchefen egentligen till överordnade och underordnade?

Gjerde och Alvesson (2019 s. 140) menar att en mellanchef antingen tar en roll närmare de

underordnade, överordnade eller hamnar mittemellan. Det blir därför intressant att undersöka

möjliga motstridiga krav mellanchefen beskriver.

1.1 Syfte och frågeställning
Uppsatsen syftar till att undersöka mellanchefsrollen inom privata sektorn och hur den

befinner sig mittemellan överordnade och underordnade.

1. Hur beskriver mellanchefen potentiella motstridiga krav?

2. Hur beskrivs rollkonflikter i mellanchefsrollen?

3. Hur förhåller sig mellanchefen till överordnade och underordnade i företaget?

1.2 Uppsatsens disposition
Uppsatsen inleds med ett kapitel om tidigare forskning och teorier för att belysa

mellanchefsrollen och möjliga motstridiga krav en mellanchef möter i sin roll. Vidare berör

teorin motstridiga krav, rollkonflikt och roller en mellanchef tar i förhållande till överordnade

och underordnade. Under metodkapitlet presenteras vald metod, fenomenologi samt

kvalitativ innehållsanalys. Därefter redogörs det insamlade materialet vilken analyseras

tillsammans med vald teori för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsen

avslutas med ett diskussionskapitel.
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2.0 Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras tidigare forskning. Sökandet efter tidigare forskning genomfördes

med sökord som exempelvis “mellanchef” och “middle manager” via Uppsala universitets

bibliotekstjänst samt via Google Scholar. Utifrån de tidigare studierna som tagits fram

hittades ytterligare studier i källornas referenser.

Inledningsvis definieras begreppet mellanchef utifrån tidigare forskning, därefter presenteras

den historiska bakgrunden. Sedan beskrivs en avgränsning om varför denna studie endast

studerar den privata sektorn samt en diskussion om mellanchefsrollen och relationen till

överordnade och underordnade. Fortsättningsvis diskuteras motstridiga krav i rollen som

mellanchef. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av forskningsläget.

2.1 Definition av rollen
Det är viktigt att definiera mellanchefsrollen, vilket olika studier gör på olika sätt. Larsson

(2008 s. 14) menar dessutom att mellanchefens roll definieras på olika sätt i olika

organisationer. Samtidigt definierar merparten av studierna, såsom Harding, Lee och Ford

(2014 s. 1214), mellanchefen utifrån Mintzbergs definition. En mellanchef, enligt Mintzberg

(1989 s. 98), är en person som innehar en position i en hierarkisk linje mellan den operativa

kärnan och ledningen. Richard (1997 s. 73) utvecklar definitionen och menar att en

mellanchef inte är en första linjechef eller strategisk chef utan finns mittemellan dessa, samt

kan finnas på olika hierarkiska nivåer.

2.2 Historisk bakgrund
Mellanchefen har inte alltid varit en självklar roll inom organisationer. Floyd och Wooldridge

(1994) undersöker i en vetenskaplig artikel mellanchefens strategiska roll. De menar att

mellanchefens roll främst blivit mer betydelsefull efter andra världskriget och att

organisationer idag är helt beroende av mellanchefer (Floyd & Wooldridge 1994 s. 56).

Drakenberg (1997 s. 8) förstärker detta med att uttrycka mellanchefer som “organisationers

motor”. Samtidigt är mellanchefsrollen inte en statisk roll. Under tiden efter andra

världskriget förändrades organisationer i stor grad, delvis på grund av IT-revolutionen, vilket

även förändrade mellanchefens roll (Jackson & Humble, 1994 s. 18). En annan

organisatoriskt trend som påverkat mellanchefens roll är decentraliseringen, som bidragit till
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ett ökat krav på flexibilitet (Floyd & Wooldridge 1994 s. 56). Det har även skapat en

styrstruktur som präglas av resultat och målstyrning (Richard, 1997 s. 75).

En väletablerad organisationsteoretiker är Mintzberg. I hans bok Mintzberg on management:

inside our strange world of organizations (1989) skriver han om organisationer och

ledarskapsroller. Mintzberg beskriver även hur viktig mellanchefsrollen är för organisationer

och baserar det på sin teori om konfigurationer, som förklarar hur organisationer är

uppbyggda (Mintzberg, 1989 s. 98-99). När organisationer växer skapas en hierarkisk

struktur mellan den operativa kärnan och ledningen med en linje av auktoritet mellan dem

(Mintzberg, 1989 s. 98). Den operativa kärnan är den delen av organisationen där de anställda

arbetar. Mintzberg (1989 s. 98) påstår också att ju större en organisation blir desto fler chefer

behövs det, främst chefer över chefer. Även om Mintzberg, Floyd och Wooldridge samt

Drakenberg betonar att mellanchefens roll är viktig, finns det också diskussioner om hur

rollen håller på att försvinna. Carlström (2012 s. 90) beskriver att under 80-90-talet anställdes

allt färre mellanchefer, vilket är en trend Jackson och Humble (1994 s. 19) också bekräftar.

Floyd och Wooldridge (1994 s. 56) motsäger detta och hävdar att chefsrollerna kommer bli

färre men mellanchefernas strategiska roll kommer sannolikt att bli fler. Drakenberg (1997 s.

8) utvecklar resonemanget genom att förklara hur mellanchefens roll utvecklas och kommer

få mer makt och större befogenheter. Sammanfattningsvis har synen på mellanchefsrollen

förändrats över tid men är fortfarande en betydande roll i många organisationer.

2.3 Skillnaden att vara mellanchef i offentlig sektor och privat sektor
Det är intressant hur den tidigare forskningen uppmärksammar skillnader mellan den

offentliga och privata sektorn gällande mellanchefsrollen och möjliga konflikter. Vid

sökandet efter tidigare forskning upptäcktes att mycket av forskningen på avancerad nivå är

inriktad på offentlig sektor. Att privata sektorn inte belyses lika mycket som offentliga

sektorn i tidigare forskning har skapat nyfikenhet och är en av anledningarna till varför denna

uppsats väljer att fokusera på privata sektorn.

Ellström, Ekholm och Ellström (2003) studerar lärande inom äldreomsorgen, och

uppmärksammar skillnader på politiskt styrda organisationer, som kan kopplas till offentlig

sektor, och privat sektor. De menar att i offentlig sektor är ledarskapets fokus att förmedla

politiska beslut och vara bärare av etiska värderingar (Ellström et al., 2003 s. 73). Det blir
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tydligt att offentliga företag styrs av politiska ideologier och att mellanchefer inte har

fullständig frihet att ta vilka beslut de vill (Ellström et al., 2003 s. 73). Ellström och

medarbetare (2003 s. 140) exemplifierar och förklarar hur enhetschefer inte kan rekrytera

vem de vill.

Ytterligare en person som studerar mellanchefer inom offentlig sektor är Larsson som hävdar

att enhetschefer har begränsningar i sina befogenheter (Larsson, 2008 s. 9). Hon menar att

mellanchefer inom den offentliga sektorn behöver handla enligt strategier som de själva inte

varit med och bestämt (Larsson, 2008 s.13). Larsson uttrycker intresse för den offentliga

sektorn eftersom det blir en tydlig konflikt i mellanchefsrollen när en ytterligare aktör,

allmänheten, påverkar (Larsson, 2008 s. 33). Allmänheten har viktiga opinioner som ledare

inom den offentliga sektorn behöver ha i åtanke. Även Richard (1997 s. 74) har undersökt

den offentliga sektorn och beskriver hur en mellanchef är bunden av politiska och

byråkratiska värden. Hon beskriver hur den offentliga sektorn existerar på grund av politiska

ordningar och det finns andra motiv med organisationens existens än för privata företag

(Richard, 1997 s. 75). Medan offentliga sektorn har politiska uppdrag, avser privata företag

istället att skapa ökad avkastning för ägarna. Företag inom den privata sektorn kan även byta

inriktning beroende på lönsamhet och konkurrens (Richard, 1997 s. 75). Det skapas en

flexibilitet i företagen på den privata sektorn och det kan tillföra andra utmaningar för

mellanchefsrollen.

2.4 Mellanchefens roll
Flera studier har försökt förklara mellanchefens roll. Exempelvis skriver Uyterhoeven (1972)

om mellanchefsrollen i artikeln “General managers in the middle”. Artikeln publicerades i

Harvard Business Review 1972, men har sedan publicerats flera gånger efter det och har

fortsatt relevans. Harvard Business Review är en tidskrift skriven av akademiker som berör

managementämnet (Harvard Business School, 2018). Under sin långa karriär forskade

Uyterhoeven mycket om mellanchefer och deras roll (Harvard Business School, 2018).

Uyterhoeven (1972 s. 75) beskriver hur mellanchefen är ansvarig över en specifik del i

företaget. Vidare är mellanchefens huvudsakliga uppgift att hantera relationer. För att få saker

gjorda måste mellanchefen lita på andra människor inom organisationen (Uyterhoeven, 1972

s. 80). Mellanchefen är både överordnad och underordnad inom organisationen eftersom hen

både är anställd i företaget och chef. Harding och medarbetare (2014 s. 1216) diskuterar i sin
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studie om mellanchefer inom Englands hälsovård hur diskurser skapar mellanchefens

identitet. De utvecklar det Uyterhoeven säger genom att förklara hur mellanchefen blir

kontrollerad av sin ledning och kontrollerar andra i sin roll genom olika diskurser (Harding et

al., 2014 s. 1230-1231). Harding och medarbetare (2014 s. 1214) menar att mellanchefsrollen

är komplex och består av både kontroll och motstånd.

I den vetenskapliga tidskriften Journal of Management Development skriver Jackson och

Humble (1994) om hur mellanchefens roll har förändrats. Författarna beskriver

mellanchefens uppdrag som ansvarig för att omvandla strategier från ledningen till möjliga

handlingsplaner och att vara en förebild för de anställda (Jackson & Humble, 1994 s. 15).

Samtidigt beskrivs mellanchefens roll också vara den som integrerar ledningen och de

anställdas synpunkter, eftersom de två sidorna inte alltid är medvetna om vad de andra gör

(Jackson & Humble, 1994 s. 16). Jackson och Humble (1994 s. 16-17) menar att

mellanchefens roll även omfattar att motivera de anställda och inte endast vara

kontrollerande, till skillnad från vad Harding och medarbetare kommit fram till.

Även Carlström, som är professor vid Göteborgs universitet, undersöker relationen mellan

ledning, anställda och mellanchefer. Carlström (2012 s. 91) beskriver att mellanchefer har en

viktig roll när det gäller att framföra sådant som kommer nedifrån till ledningen. En

mellanchef har också en viktig roll vid förändring, genom att se till att medarbetarna följer

med i förändringen (Carlström, 2012 s. 91). Därmed kan organisatorisk förlamning förhindras

(Carlström, 2012 s. 91). Samtidigt menar Carlström (2012 s. 96) att mellanchefsrollen är

diffus och det är svårt att veta vad dennes arbetsuppgifter innebär.

Uyterhoeven, Sundin och Drakenberg beskriver i sina respektive studier den problematik som

uppstår i mellanchefsrollen. Uyterhoeven (1972 s. 79) menar att mellanchefen befinner sig i

en situation där hen har ansvar, men inte har fullständig auktoritet. Det kan bidra till att

mellanchefen känner sig missförstådd (Uyterhoeven, 1972 s. 79). Fortsättningsvis bekräftar

Sundin (1998 s. 32) detta i sin rapport om butikschefer och menar att mellanchefer har krav

på ansvar, men inte tillräckliga befogenheter. Samtidigt menar Sundin (1998 s. 32) med

hänvisning till Kanter och Stein att det är en mycket viktig roll, “the middle is the

organization”, översatt till svenska betyder citatet att mellannivån är organisationen. En

tredje forskare som uttrycker problematik i mellanchefsrollen är Drakenberg. Drakenberg

(1997) är redaktör och författaren för antologin Mellanchefer: Från ledningens redskap till
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verksamhetens motor och ger praktiska och teoretiska perspektiv på mellanchefsrollen. I ett

kapitel skriver författaren Stieng (1997 s. 99) att mellanchefen kan ha svårt att avgränsa

rollen att vara både chef och kollega. Vidare menar Drakenberg (1997 s. 8) även att

mellanchefens roll kan upplevas hopplös när hen hamnar mittemellan ledningen och

anställda.

2.5 Mellanchefens relation till överordnade och underordnade
Flera studier visar hur mellanchefen har olika förhållningssätt till överordnade och

underordnade i organisationen. För att återgå till Carlströms studie undersöker han

mellanchefer inom hälsovården i Sverige. Han uppmärksammar hur dessa chefer hamnar i en

position mellan överordnade och underordnade, samt beskrivs mellanchefen som en buffert

mellan aktörerna på vardera sida (Carlström, 2012 s. 91). Mellanchefen tar ställning och

skyddar aktörerna. Vidare beskrivs hur mellanchefen kan ta olika positioner i relation till

dessa aktörer, antingen uppåt i hierarkin mot de överordnade, eller nedåt mot sina

underordnade (Carlström, 2012 s. 91). Mellanchefen kan även tappa sin position (Carlström,

2012 s. 100). Carlströms studie förklarar hur rekryterade mellanchefer från vårdyrket, som

inte har förkunskaper om ekonomi och budget, väljer att ta en nedåtsträvande position

närmare de underordnade och patienterna (Carlström, 2012 s. 92). Mellanchefen blir därmed

en allierad med de underordnade (Carlström, 2012 s. 99). Resultatet visar att majoriteten av

mellancheferna i studien har en position nedåt mot underordnade och patienterna (Carlström,

2012 s. 97). Carlström (2012 s. 100) menar att anledningen till varför en mellanchef som är

rekryterad från vårdyrket tar en nedåtsträvande position grundas på att lojaliteten är störst

mot de underordnade. Å andra sidan, ju mer kunskap och kompetens mellanchefen har inom

budget och kostnadsreducering, desto mer positionerar hen sig uppåt mot de överordnade

(Carlström, 2012 s. 93). För överordnade finns det dock förväntningar att mellanchefen har

en uppåtsträvande position och genomdriver deras beslut (Carlström, 2012 s. 100). En

ytterligare position är hur mellanchefen tappar sin position. Det innebär att mellanchefen

undviker ansvar och isolerar sig själv, vilket sker vid tydliga konflikter och spänningar mellan

överordnade och underordnades intressen eller krav (Carlström, 2012 s. 100).

Harding och medarbetare (2014) diskuterar också kort om hur mellanchefen kan förhålla sig

till överordnade. En mellanchef kan vara emot ett förslag eller beslut som tagits av de

överordnade, och arbeta emot det, samtidigt som hen visar entusiasm gentemot de
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överordnade. Anledningen till detta beteende är att antingen underlätta för sin egen position,

eller att främja för de underordnade. (Harding et al., 2014 s. 1215)

Ytterligare en studie som undersöker mellanchefens roll är Gjerde och Alvessons (2019). De

studerar en handelshögskola i Storbritannien för att förstå hur mellanchefer definierar sitt

arbete och sin identitet i förhållande till sin roll. Gjerde och Alvesson diskuterar hur

mellanchefer kan identifiera sig på tre olika sätt; som den prestationsdrivna mellanchefen,

som den impotenta mellanchefen eller den paraplybeskyddande mellanchefen (Gjerde och

Alvesson, 2019 s. 140). Dessa olika roller kommer att redogöras för mer utförligt i

kommande kapitel om teori. Rollerna används på olika sätt för att hantera spänningar i

hierarkin och hur mellanchefer hanterar dessa har stor påverkan på vald identitet (Gjerde &

Alvesson, 2019 s. 124). Studien visar att de flesta informanterna har en rollidentitet som

sammanfaller med den paraplybeskyddande mellanchefen (Gjerde & Alvesson, 2019 s. 141).

Lojalitet och rollidentiteterna hänger starkt ihop. Om mellanchefen visar lojalitet till sina

anställda kommer de också visa större lojalitet för mellanchefen och dess överordnade

(Gjerde & Alvesson, 2019 s. 147). Fortsättningsvis kommer Gjerde och Alvessons teori

benämnas som Sandwiched-teorin.

2.6 Motstridiga krav
I en organisation finns flera aktörer som alla har olika mål och intressen, vilket beskrivs

tydligt i Agentteorin som Eisenhardt (1989) kritiskt granskar i en vetenskaplig artikel.

Agentteorin kommer presenteras närmare i teorikapitlet. Flera tidigare studier beskriver även

hur mellanchefen befinner sig i en roll med motstridiga krav. Larsson (2008 s. 14) förklarar

hur mellanchefen har krav från olika håll, och att det finns påtryckningar likaså förväntningar

från ledningen att företräda dem. Det finns även en strävan från de anställdas håll att få sina

intressen respekterade (Larsson, 2008 s. 14). Denna konflikt medför att mellanchefen hamnar

i kläm mellan ledningens strävan om effektivitet och de anställdas strävan efter

utvecklingsmöjligheter (Larsson, 2008 s. 36). Stieng (1997 s. 98) utvecklar det resonemanget

och beskriver hur mellanchefen kan befinnas sig “i en korseld mellan olika lojaliteter” i

förhållande till ledning och anställda.

Uyterhoeven är ytterligare en som beskriver lojalitetproblematiken hos mellanchefen. Han

undersöker lojalitet och menar att en mellanchef kan hamna i kläm mellan anställda och
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ledningen (Uyterhoeven, 1972 s. 77). Uyterhoeven funderar om mellanchefen bör strida mot

ledningens beslut för att få auktoritet från de anställda eller följa ledningens order och få

minskad auktoritet (Uyterhoeven, 1972 s. 77). Mellanchefen bör hantera auktoriteten genom

att bedöma vilken relation som är viktigast (Uyterhoeven, 1972 s. 77). Mellanchefsrollen kan

därför bli mycket krävande. Vidare kan dessa krav hamna i konflikt med varandra

(Uyterhoeven, 1972 s. 76). Relationen till ledningen och anställda är inte det enda som skapar

svårigheter för mellanchefen. En viktig del av mellanchefens uppdrag är att ta abstrakta

riktlinjer från ledningen och omvandla dem till konkreta handlingar (Uyterhoeven, 1972 s.

78). Mellanchefen är närmare den operativa kärnan än ledningen och därför passar det

uppdraget för mellanchefen, det kan dock uppstå problem när riktlinjerna motsätter sig

varandra (Uyterhoeven, 1972 s. 79). Det beskriver den speciella situation mellanchefen

befinner sig i, där hen kan uppleva motstridiga krav uppifrån samt nerifrån. Ytterligare ett

problemområde beskriver Ellström och medarbetare (2003) i sin studie om äldreomsorgen.

De menar att mellanchefen kan hamna i en konflikt med det som måste göras, och vad hen

vill göra (Ellström et al., 2003 s. 75). Avslutningsvis går det att urskilja att mellanchefen

befinner sig i en situation med motstridiga krav underifrån och ovanifrån.

2.7 Avslutande del om tidigare forskning
Flera studier nämner att mellanchefsrollen inte är tillräckligt beforskad (Larsson, 2008 s. 13;

Sundin, 1998 s. 32; Uyterhoeven 1972 s. 76). Specifikt hävdar Uyterhoeven (1972 s. 76) att

det inte går att applicera forskning om ledningen direkt på mellanchefer. Det leder till att

skillnader finns mellan ledningen och mellanchefers möjligheter till makt, vilket varken

ledningen eller mellanchefer helt insett (Uyterhoeven, 1972 s. 84). Även Sundin (1998 s. 32)

nämner att mellanchefer som befinna sig mittemellan inte uppmärksammas tillräckligt i vare

sig forskning eller samhällsdebatten. De studierna som finns gäller yrkesverksamma främst

inom vård och omsorg, såsom sjuksköterskor (Sundin, 1998 s. 32). Det blir därav mer

intressant att undersöka mellanchefer inom den privata sektorn. Vi menar dock att viss

forskning inom offentliga sektorn är applicerbar på den privata sektorn vilket kommer

diskuteras i diskussionskapitlet. Det är viktigt att notera att den forskning som nämner att

mellanchefen inte är ett tillräckligt beforskat ämne är över 20 år gamla, samtidigt är nyare

forskning svår att hitta. Det här befäster tanken att det finns behov av att undersöka ämnet

mellanchefsrollen mer.
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Avslutningsvis ämnar denna studie undersöka mellanchefsrollen inom den privata sektorn

och hur den befinner sig mittemellan överordnade och underordnades motstridiga intressen

och krav. I den tidigare forskningen uppmärksammas motstridiga krav mellan överordnade

och underordnade, vilket sätter mellanchefen i kläm.

3.0 Teori
I detta kapitel kommer tre teorier presenteras som senare kommer användas i analyskapitlet

för denna uppsats. Teorierna ämnar hjälpa besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.

3.1 Agentteori
Agentteorin, som tidigare nämns i kapitlet om tidigare forskning, är en organisationsteori som

utgår från att aktörerna i en organisation har olika mål och intressen (Jensen & Meckling,

1976 s. 308). Agentteorin benämner detta problem som agentproblemet. Aktörerna i en

organisation är huvudmannen, den som delegerar arbetet, och agenten, den som utför arbetet

(Eisenhardts, 1989 s. 58). Ett exempel på aktörerna skulle kunna vara ledningen som

huvudmannen och agenten som de anställda. Eisenhardt (1989 s. 64) menar att samtliga

aktörer alltid har ett egenintresse. Det innebär att aktörerna alltid hyser ett intresse från sina

utgångspunkter, nämligen att öka personliga fördelar. Utgångspunkten för Agentteorin är att

huvudmannen vill att agenten ska agera utifrån deras intressen (Jensen & Meckling, 1976 s.

308). Agentproblemet innebär att aktörer i en organisation har olika mål (Eisenhardts, 1989 s.

58). Agentproblemet kan vidare delas in i två kategorier. Det första är när huvudmannen har

svårt att övervaka vad agenten gör och det andra när aktörernas mål och intressen är i konflikt

med varandra vilket skapar en intressekonflikt (Eisenhardts, 1989 s. 58). I denna studie

kommer fokus ligga på den andra kategorin. En sådan intressekonflikt kan vara när

huvudmannen vill att agenten ska agera i deras intresse, medan agenten har sina intressen

som skiljer sig från huvudmannens (Eisenhardts, 1989 s. 64). Det innebär att aktörerna har

motstridiga intressen och krav. Eisenhardt (1989 s. 63) menar att denna intressekonflikt finns

i ekonomiska företag. Med detta lämpar sig denna teori för studiens syfte och avgränsningar.

Shapiro (2005) har ett sociologiskt perspektiv på Agentteorin. Hon beskriver agentproblemet

och konkretiserar hur problemet ter sig när huvudmannen både vill agera på agentens sida,

samtidigt som det kan finnas svårigheter att styra agenten till vad huvudmannen vill (Shapiro,

2005 s. 275). Ett sätt att hantera agentproblemet är att skapa gemensamma intressen och mål
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mellan aktörerna, vilket kan ske när huvudmannen anställer personer hen redan har en

personlig relation till (Shapiro, 2005 s. 276-277). Det kommer dock inte helt eliminera

agentproblemet (Shapiro, 2005 s. 277). Samtidigt finns det inte endast en huvudman i ett

företag, utan flera. Dessa huvudmän har olika intressen som kan vara i konflikt med varandra,

vilket skapar ett lojalitetsproblem för agenten (Shapiro, 2005 s. 278).

3.2 Rollteori
En klassisk sociologisk teori är Rollteorin (Svensson, 1992 s. 78). Rollteorin grundar sig i

idéer om sociala system som är bundna till förväntningar där roller har sociala påtryckningar

mot sig (Svensson, 1992 s. 79-80). Dessa sociala påtryckningar kommer från institutioner och

normer om hur olika roller förväntas agera och vara (Svensson, 1992 s. 81-82). Det sociala

systemet, även kallat samhället, kan jämföras med ett “nät av positioner” (Svensson, 1992 s.

81). Det innebär när en individ befinner sig i en roll skapas en förväntan att uppfylla

normerna och rätta sig efter de osynliga regelverk som finns (Svensson, 1992 s. 81).

Alla roller har förväntningar på sig (Svensson, 1992 s. 83). Hur mycket kunskap individen

har om dessa rollförväntningar påverkar hens möjlighet att uppfylla dem (Svensson, 1992 s.

83). Vidare kan en roll även ha svårförenliga krav och det leder till rollkonflikter (Svensson,

1992 s. 83). Det finns två olika typer av rollkonflikter, intrarollkonflikter och

interrollkonfliker. Intrarollkonflikter innebär motstridiga förväntningar som är svåra att

kombinera, vilket skapar en konflikt inom rollen (Svensson, 1992 s. 83). Exempelvis en

lärare som har egna förväntningar på sin roll gällande undervisningen av sina elever, medan

föräldrarna och skolledningen har andra förväntningar på läraren (Svensson, 1992 s. 83).

Interrollkonflikter innebär å andra sidan när olika roller inom en individ krockar, exempelvis

vara både mamma och yrkesverksam (Svensson, 1992 s. 84).

3.3 Sandwiched-teorin
Den tredje teorin bygger på Gjerde och Alvessons (2019) studie “Sandwiched: Exploring role

and identity of middle managers in the genuine middle”. Teorin som utforskas i studien

kommer benämnas framöver som Sandwiched-teorin efter namnet på studien.. Gjerde och

Alvesson kommer fram till att mellanchefen kan identifiera sig själv i tre olika roller. Dessa

roller är antingen den prestationsdrivna mellanchefen, den impotenta mellanchefen eller den

paraplybeskyddande mellanchefen (Gjerde & Alvesson, 2019 s. 140). Vilken relation
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mellanchefen tar till överordnade och underordnade påverkar deras rollidentitet och

handlingar (Gjerde & Alvesson, 2019 s. 140). Å andra sidan kommer mellanchefens

handlingsmöjlighet och syn på överordnade och underordnade även att påverka deras roll

(Gjerde & Alvesson, 2019 s. 142). Dessa roller hjälper mellanchefen få en självförståelse

(Gjerde & Alvesson, 2019 s. 140).

De första två rollerna är den prestationsdrivna mellanchefen och den impotenta. Första rollen,

prestationsdrivna mellanchefen, drivs av resultat och förväntar sig resultat av sina

underordnade. Den prestationsdrivna mellanchefen intar även en roll som är nära de

överordnade. Andra rollen, den impotenta mellanchefen, står mittemellan kraven som

kommer ovanifrån och underifrån och kan inte identifiera sig med någon av sidorna. Vidare

har den impotenta mellanchefen inte den erfarenhet som krävs för att själv kunna påverka

arbetet. Den impotenta mellanchefen upplever det svårt att hantera sina medarbetares krav

och åsikter samtidigt som hen har svårt att skydda dem. (Gjerde & Alvesson, 2019 s. 140)

Den tredje rollen kallar författarna för den paraplybeskyddande mellanchefen. Denna

mellanchefsroll är närmare de anställda och vill skydda deras intressen (Gjerde & Alvesson,

2019 s. 140). Den paraplybeskyddande mellanchefen tar de anställdas sida och vill minska

kraven ovanifrån (Gjerde & Alvesson, 2019 s. 143). Anledningen till att ta denna roll kan

vara på grund av informationsöverbelastning, som gör att mellanchefen vill skydda sina

anställda istället för att förmedla all information (Gjerde & Alvesson, 2019 s. 147). Genom

att skydda sina anställda från informationsbelastning skapas en större tillit hos de anställda att

den information de får är rimlig (Gjerde & Alvesson, 2019 s. 147). Den paraplybeskyddande

mellanchefsrollen gör att ledningens kontroll över de anställda minskar. En konsekvens av

rollen blir att mellanchefen hamnar mittemellan anställda och ledningen samtidigt blir det ett

sätt att hantera relationerna (Gjerde & Alvesson, 2019 s. 144).

Gjerde och Alvesson (2019 s. 140) beskriver hur den paraplybeskyddande mellanchefen

väljer att skydda sina anställda från ouppnåeliga krav genom att använda det författarna

benämner som Paraplymetaforen. Metaforen innebär att mellanchefen stärker relationen med

de anställda vilket gör att de agerar efter mellanchefens önskan (Gjerde & Alvesson, 2019 s.

140). Ett alltför tydligt användande av Paraplymetaforen kan dock göra att anställda

underminerar mellanchefens roll och kan därmed motsätta sig mellanchefen och ledningens
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beslut (Gjerde & Alvesson, 2019 s. 141). Sandwiched-teorins tre roller och metafor upplyser

hur mellanchefen förhåller sig till ledningen och anställda.

4.0 Metod
I det här kapitlet presenteras vald metod. Till en början presenteras materialet samt urval och

avgränsningar. Därefter introduceras ett avsnitt om tillvägagångssätt för insamling av

materialet. Vidare presenter analysmetoden hur materialet bearbetas med hjälp av

transkribering och kodning. Kapitlet avslutas med redogörelse för trovärdighet i uppsatsen

och en beskrivning av etiska överväganden.

4.1 Ansats
Syftet med uppsatsen är att undersöka mellanchefsrollen inom den privata sektorn och hur

den befinner sig mittemellan överordnade och underordnade. I uppsatsens första stadie

användes endast fenomenologi som metod. Inför analysen av materialet upptäcktes det att

fenomenologin var svårt att ensamt använda. Därför utfördes en kombination av

fenomenologi och kvalitativ innehållsanalys.

Fenomenologi innebär att forskningen fokuserar på hur saker och händelser upplevs som

fenomen och vill öka förståelsen om beskrivningen av dem (Dahlberg, Dahlberg & Nyström,

2008 s. 95). Fenomenologisk ansats passar således väl med syftet till studien. Smith, Jarman

och Osborn (1999 s. 218) menar att fokus inom fenomenologi ligger på att förstå upplevelser

och personers inre. Det uträttas med ett öppet angreppssätt hos forskaren (Dahlberg et al.,

2008 s. 97). Öppenheten vid närmandet av studieobjektet innebär att en djupare förståelse kan

skapas, samt nå den bakomliggande innebörden av vad som presenteras vid datainsamlingen.

Ett öppet angreppssätt är en fördel eftersom det innebär att forskare inom fenomenologin ser

på resultatet utan förväntningar (Dahlberg et al., 2008 s. 98). Eftersträvan har varit att

applicera en öppenhet på hur informanterna diskuterat mellanchefsrollen och möjliga

erfarenheter av motstridiga krav mellan ledningen och anställda. Inom fenomenologin

angrips inte materialet eller fenomenet utifrån givna teorier, utan med en öppenhet (Dahlberg

et al., 2008 s. 97). Utgångspunkten i studien har alltså varit fenomenologisk ansats där det

eftersträvades att inte utgå från teori i första hand.
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Metoden har sedan kombinerats med kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa

innehållsanalysen är ett bra komplement eftersom den efterliknar fenomenologin med att vara

flexibel och fokuserar på informanternas egna uppfattning (Bryman, 2018 s. 477; 481).

Kvalitativ innehållsanalys är ett flexibelt angreppssätt vid analyser av textmaterial, såsom

transkriberade intervjuer. Fokus är på bakomliggande teman i analysen av materialet

(Bryman, 2018 s. 459; 677). Kvalitativ innehållsanalys utgår från öppna forskningsfrågor,

precis som fenomenologin (Bryman, 2018 s. 459; 677).

4.2 Material
I detta avsnitt kommer urvalet att presenteras, samt hur insamlingsproceduren har

genomförts. Även tillvägagångssättet för att tillgodose sig materialet kommer diskuteras.

Materialet som använts i studien är nio intervjuer med mellanchefer.

4.2.1 Urval

Syftet med studien är att undersöka mellanchefsrollen och därför är det viktigt att

informanterna uppfyller kriteriet att vara en mellanchef. Därför har ett kriteriestyrt urval

använts i denna studie. Kriteriestyrt urval är ett exempel på en målstyrd urvalsmetod där

informanter väljs strategiskt för att vara av betydelse till att besvara forskningsfrågorna

(Bryman, 2018 s. 496). Det kriteriestyrda urvalet innebär att informanterna ska uppfylla ett

eller flera kriterier (Bryman, 2018 s. 497). Tre huvudsakliga kriterier har använts i denna

studie. Det första är att informanterna har rollen som mellanchef, det andra är att de arbetar i

ett privatägt företag och det tredje kriteriet är att vara aktiv i yrkeslivet. En bred definition av

mellanchefsrollen har valts eftersom det är intressant att undersöka hur informanterna själva

beskriver rollen. Vidare har mellanchefer i olika branscher intervjuats för att skapa en bredare

bild och förståelse för möjliga motstridiga krav.

Nio informanter har intervjuats. Samtliga är mellanchefer men har olika titlar och

befattningar inom olika företag i Sverige. Titlarna de har är bland annat butikschef,

konsultchef, HR-chef, enhetschef och restaurangchef. Med hänsyn till att samtliga

informanter har avidentifierats presenteras de inte närmare. Samtliga namn som används i

uppsatsen är likväl utbytta. Se vidare i avsnittet om etiska överväganden.
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4.2.2 Insamlingsprocedur

Potentiella informanter kontaktades via LinkedIn och genom personliga yrkeskontakter. Ett

20-tal potentiella informanter kontaktades via meddelandefunktionen på Linkedin och till de

informanter som var intresserade att medverka skickades ett informationsbrev (Bilaga 1).

Därefter genomfördes enskilda intervjuer med informanterna om ungefär 45 minuter.

Intervjuerna var semistrukturerade och en flexibel intervjuguide användes med förslag på

frågor och teman (Bilaga 2). En fördel med angreppssättet är att intervjuerna blev mer

följsamma på vad informanterna själva tog upp som viktig (Bryman, 2018 s.563). Det

positiva med kvalitativ metod är att revidering av intervjuguiden kunde göras under hela

insamlingsprocessen, vilket utfördes löpande. Varje intervju genomfördes av båda

uppsatsförfattarna, en ansvarade för att leda intervjuerna och den andre antecknade. Att

genomföra intervjuerna i par är fördelaktigt eftersom samtliga närvarande blev lika insatta i

materialet.

Intervjuerna genomfördes över det digitala videoprogrammet Zoom på grund av rådande

pandemi. Informanterna var ombedda att ha kameran påslagen och intervjuerna spelades in

för att underlätta minnesanteckningar och analys. Fördelen med att ha utfört intervjuerna via

Zoom är att tillgängligheten till informanterna blev större och därmed mindre begränsad till

att endast ha informanter från närliggande regioner. Det innebär att en större flexibilitet

skapades och informanter som annars hade tackat nej till en fysisk intervju hade möjlighet att

medverka (Bryman, 2018 s. 593). Att genomföra intervjuerna med kameran påslagen

medförde också att intervjutillfällena efterliknade fysiska intervjuer (Bryman, 2018 s. 593).

Det finns dock begränsningar med intervjuer över Zoom, exempelvis att tekniska störningar

kan påverka intervjuns kvalitet och försvåra transkribering (Bryman, 2018 s. 593). Tekniska

störningar uppkom under några av intervjuerna och skapade vissa avbrott. Det var dock inget

som påverkade intervjumaterialets kvalitet och inget av det inspelade materialet gick förlorat.

En ytterligare begränsning med Zoom var att intervjuerna inte skedde på en neutral plats utan

genomfördes från hemmiljö vilket kan ha upplevts bli för personligt för informanterna.

4.3 Analysmetod
Detta avsnitt kommer redogöra hur kodningen och analysen genomfördes i uppsatsen. Första

steget för bearbetningen av materialet var att transkribera intervjuerna. Därefter påbörjades

kodningen av materialet. Angreppssättet för analysen har utgått från fenomenologisk ansats i
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kombination med kvalitativ innehållsanalys. Med utgångspunkt i den fenomenologiska

ansatsen eftersträvades det att så långt som möjligt låta materialet få tala samtidigt som den

kvalitativa innehållsanalysen använts eftersom kodningen utgick från forskningsfrågorna.

Konkret inleddes kodningen av det transkriberade materialet med att det har lästs igenom ett

flertal gånger och det är ett viktigt första steg utifrån den fenomenologiska ansatsen (Smith et

al., 2009). Kvalitativ innehållsanalys har sedan använts eftersom den lägger betoning i de

bakomliggande teman av materialet som analyserats (Bryman, 2018 s. 677). En analys utefter

kvalitativ innehållsanalys tenderar att använda i förväg bestämda kodningar (Bryman, 2018 s.

677). Efter genomläsning skapades en tabell med två kolumner. I den vänstra kolumnen

infogades det transkriberade materialet, i den högra infogas kommentarer och koder löpande.

Med frågeställningarna och den tidigare teorin i åtanke kommenterades och kodades

materialet, vilket resulterade i teman som togs fram från uppsatsens forskningsfrågor. Det

första temat som framkom var beskrivningar om motstridiga krav, det andra var rollkonflikt

och det tredje temat var relationer med överordnade och underordnade. Efter att kodningen

avslutades utmärktes ett antal intressanta och relevanta citat. Dessa citat strukturerades under

varje teman och utefter det formulerades resultatkapitlet. Vid redovisningen av citat har vissa

talspråk korrigerats för att underlätta läsbarheten.

I analysen av resultatet har materialet fått tala fritt och genom ett öppet angreppssätt har det

visat sig att vissa teman överlappar med varandra. Det har gjort att materialet analyserats i

koppling till flera teman samt att analysen av två teman kombinerats i ett gemensamt avsnitt,

det gäller temana beskrivningar om motstridiga krav och rollkonflikter. Det beror på att

informanternas svar inte är lika skarpt uppdelade som frågeställningarna och därför valdes

detta tillvägagångssätt i presentationen av resultatet och analysen.

4.4 Tillförlitlighet och Äkthet
För att säkerställa studiens kvalitet eftersträvades en hög tillförlitlighet och äkthet. Bryman

(2018 s. 467) beskriver tillförlitlighet som motsvarigheten till reliabilitet och äkthet motsvarar

validitet. Inom tillförlitlighet ingår tre faktorer, dessa är pålitlighet, överförbarhet och

trovärdighet. Den första faktorn, pålitlighet, innebär att hela forskningsprocessen och alla

dess faser redogörs (Bryman, 2018 s. 468). Vidare beskriver Bryman (2018 s. 468) den andra

faktorn, överförbarhet, som fokuserar på en djupare förståelse informanternas världsbild.
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Trovärdighet är den tredje faktorn vilket säkerställer att forskarens uppfattning stämmer

överens med informanternas egen uppfattning (Bryman, 2018 s. 467). Avslutningsvis är det

viktigt att studien har hög äkthet och ger en rättvisande och autentisk bild av vad

informanterna upplever (Bryman, 2018 s. 470).

I denna studie eftersträvades en hög pålitlighet genom en transparent redovisning av

metoden. Överförbarhet eftersträvades i och med användandet av semistrukturerade

intervjuer med öppna frågor. Även trovärdighet strävades efter, vilket gjordes genom att i

slutet av varje intervju ställa en kontrollfråga om informanten trodde sig bli korrekt

uppfattade eller om de ville klargöra något. Äkthet eftersträvades genom en öppenhet vid

intervjuerna och noggranna genomläsningar av materialet för att säkerställa att inget

förvrängdes.

4.5 Etiska överväganden
I all forskning är det viktigt att ha en lyhördhet mot etiska aspekter då vissa studieområden

kan upplevas som intrång mot informantens persona. Särskilt viktigt blir det i fenomenologin

eftersom en risk med denna metod är att den möjligen upplevs blottande för informanten

(Dahlberg et al., 2008 s.102). Inför varje intervju skickades ett informationsbrev till

informanterna som de fick läsa igenom inför intervjun. Informationsbrevet tar upp fyra

kriterier som är viktiga att informera informanterna om, för att uppfylla de etiska riktlinjer

som finns inom forskningsvärlden (Bilaga 2). Bryman (2018 s. 170) beskriver dessa som

samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och informationskravet. Dessa krav

härstammar från Vetenskapsrådet (2017) som beskriver hur god forskningssed ska användas

inom all forskning. För att säkerställa samtyckeskravet beskriver informationsbrevet att

deltagandet är frivilligt och att informanten har rätt att avbryta när som helst utan särskild

förklaring. Vidare beskriver det hur endast uppsatsförfattarna och handledaren har tillgång till

materialet. Materialet har inte använts och kommer inte användas i annat syfte än till denna

uppsats, vilket i sin tur uppmärksammar nyttjandekravet. Även konfidentialitetskravet

(Vetenskapsrådet, 2017 s. 40) omnämns då informanterna är informerade om att alla namn

och företag är avidentifierade. Avslutningsvis uppfylls även informationskravet då

informationsbrevet beskriver kortfattat forskningens syfte och vad materialet kommer

användas till. Alla fyra kriterierna presenterades återigen inför varje intervjutillfälle.
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Denna studie har inte syftet att beröra några känsliga ämnen, men det finns en medvetenhet

och sensitivitet att alla personer kan tolka frågor olika. Frågor kan upplevas mer eller mindre

känsliga beroende på vem informanten är. Därför har intervjuerna genomförts med allra

största försiktighet och lyhördhet till informanternas integritet.

5.0 Resultat och analys
I detta kapitel kommer studiens resultat presenteras samt analyseras. Kapitlet börjar med en

redogörelse av möjliga motstridiga krav informanterna beskriver och analyseras utifrån

Agentteorin och Rollteorin. Avslutningsvis presenteras relationen till överordnade och

underordnade, som analyseras utifrån Sandwiched-teorin och Agentteorin.

I analysen har materialet så långt som möjligt tematiserats utifrån de tre temana som till en

början var beskrivningar om motstridiga krav, rollkonflikt samt relationer med överordnade

och underordnade. Vid analysen av materialet visade det sig att informanternas svar

överlappar de olika temana. Därav redovisas två teman, motstridiga krav och rollkonflikt i

samma avsnitt.

Nio intervjuer har genomförts med mellanchefer från olika företag. För att återkoppla till

avsnittet om urval är alla namn på informanterna utbytta. Niklas och Alice jobbar som

butikschefer. Amanda och Ylva är mellanchefer i mindre företag, som konsultchef respektive

restaurangchef. Denna grupp av informanter är i tjugoårsåldern och har kortare

arbetslivserfarenhet. Nästa grupp av informanter är samtliga över 40 år gamla och har över 20

års arbetslivserfarenhet. Tommy innehar befattningen som säljchef och Esmeralda arbetar

som butikschef. Konrad och Fredrik är samtliga mellanchefer för en enhet på stora företag.

Mary är HR-chef på ett större företag och har en speciell mellanchefsroll eftersom hon är

ansvarig för HR-staben. Hon är således inte linjechef som resterande informanter.

Stabsfunktionen inom HR syftar till att stödja individer i företaget gällande personalfrågor.

Samtidigt befinner sig Mary i en hierarkisk linje mellan de anställda hon ansvarar för och

ledningen som hon svarar till, därmed anser vi att hon uppfyller de urvalskriterier som finns i

uppsatsen.
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5.1 Motstridiga krav och rollkonflikt
Mellanchefen befinner sig i en roll mittemellan överordnade och underordnade, något som

kan påverka upplevelsen av rollen. Det analyseras från intervjuerna för att undersöka

potentiella motstridiga krav som mellancheferna beskriver i sin roll. Vidare kan motstridiga

krav inom ett företag möjligtvis påverka mellanchefsrollen och skapa rollkonflikter, vilket

undersöks i detta avsnitt.

5.1.1 Beskrivningar om motstridiga krav

Flera informanter nämner att de arbetar på företag med hierarkiska företagsstrukturer.

Samtliga företag befinner sig inom den privata sektorn där vinstintresse och

resultatmaximering upplevs vara tydliga fokusområden för samtliga mellanchefer. Fem av

informanterna stöder sig på resultat, dessa är Tommy, Ylva, Konrad, Amanda och Fredrik.

Fredrik (enhetschef) kontrollerar antalet timmar han har sina anställda ute på uppdrag och har

samtidigt krav från sin närmaste chef att rapportera vidare detta till denne för att upprätthålla

budgeten. Amanda (konsultchef) å andra sida beskriver hur kundernas intressen kommer före

hennes anställda eftersom kunderna är de som genererar in pengar till företaget. Hälften av

informanterna berättar att resultatansvar och budgetansvar är en stor del av deras

arbetsuppgifter. Likväl uppger alla informanter att de behöver rapportera resultat till

ledningen. Kravet på att uppnå resultat är ett av företagens huvudintresse.

Vidare beskriver flera av informanterna att de hamnat mittemellan olika intressen i företaget.

Konrad, Ylva och Esmeralda beskriver det inte som något negativt, utan är en självklarhet i

deras roll. Konrad (enhetschef) nämner att “[...] det är en del av vardagen och det är bara att

acceptera”. Han menar att olika intressen i ett företag är en självklar del i arbetet och han

som mellanchef behöver hantera det. Informanterna har blandade upplevelser av att vara

mittemellan överordnade och underordnade. Att en mellanchef befinner sig i en situation

mellan överordnade och underordnades intressen hanteras på olika sätt, vilket kommer

redogöras nedan. Amanda förklara att det blir en moralisk fråga eftersom hon behöver välja

mellan vad företaget vill eller välja att stötta en anställd som riskerar att bli uppsagd. Amanda

har svårt att hantera denna situation, och vet inte hur hon ska gå tillväga.

[...] det har varit fruktansvärt jobbigt för jag vet inte hur jag ska göra så det blir bättre, ska jag

kolla vad min verksamhet behöver eller ska jag hjälpa honom [den anställde] liksom så han

kan behålla sin lägenhet. - Amanda, konsultchef
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Den sitsen var jättesvår, den har varit och är det fortfarande och jag vet fortfarande inte vad

jag ska göra riktigt men jag hoppas bara att han ska få koll på sin sjukfrånvaro så jag kan

slippa säga upp honom. - Amanda, konsultchef

För att återgå till Fredrik beskriver han hanteringen av de olika intressena som finns i hans

roll som enhetschef.

[...] ibland ser man att det ställs orimliga krav uppifrån. Det är ju, jag sitter ju som ett filter

egentligen. Jag får extremt mycket information som jag filtrerar bort ifrån min personal som

liksom man själv ser att det inte är klokt. - Fredrik, enhetschef

Han ser sig själv likt ett filter som behöver sortera bort saker om vad ledningen och anställda

säger om varandra för att skydda dem. Han försöker fortfarande behaga ledningen samtidigt

som han skyddar de anställdas intressen. Alice (butikschef) beskriver också att hon blir en

mellanhand mellan ledningen och anställdas intressen. Alice ställs mellan krav av att hon inte

får tillräckligt med timmar i butiken samtidigt som hon behöver fler timmar för att klara av

arbetsuppgifterna. Hon ser det som sitt ansvar att skydda sina anställda och arbetar för att de

ska få bättre arbetsförhållanden.

[...] jag måste ju se till mina anställdas behov och samtidigt också uppfylla behoven som

kommer uppifrån. Ja vi behöver sju timmar mer i veckan för att hinna göra det här, nu har jag

pushat tillräckligt. Och då är det mitt ansvar att ta upp det här uppåt. [...] eller åt andra hållet

också, om det införs något nytt så är det ju mitt ansvar att det utförs inom min organisation.

Så det blir liksom verkligen en mellanhand, jag jobbar både uppåt och nedåt med saker och

ting. - Alice, butikschef

Konrad (enhetschef) nämner också motstridiga krav mellan ledningen och anställda där han

behöver ta ett beslut för vems sida han ska stå på. Konrad nämner en situation när det skedde

och beskriver att han gick emot ledningens beslut och valde att agera efter sina anställdas

bästa.

[...] Sedan kan jag uppleva att det kan komma konstiga beslut från det centrala när det gäller

olika saker. [...] vi fick direktiv att vi inte fick skicka hem personal att jobba hemifrån. [...]

Direktiven från regeringen var ju att man skulle jobba hemifrån om man hade möjlighet och i
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det fallet, det var en het potatis, att de inte fick jobba hemifrån. Och det var ju att jag måste

vara den som är bäst lämpad att bestämma om de är i skick att jobba hemifrån eller inte. [...]

Det slutade med att officiellt så fick de inte jobba hemifrån men de kanske har gjort det ändå.

- Konrad, enhetschef

Vidare beskriver Niklas (butikschef) att förhålla sig till anställda och ledningen är svårt för

honom. Det blir särskilt tydligt när anställda har ifrågasättande åsikter om ledningen.

Jag ska ju ha företagets rygg och ska ju egentligen ha ledningens rygg också, men sen så

kommer de anställda med åsikter om hur de arbetar och så ska jag liksom, och så har jag själv

en åsikt, och den kanske antingen så är den på mina anställdas sida eller så är den på

ledningens sida och så jaa, jag vet inte - Niklas, butikschef

Niklas hamnar i kläm mellan anställda och ledningen och får svårigheter att hantera

situationen eftersom han inte vet vilken sida han ska representera. Samtidigt har Niklas en

hög lojalitet mot företaget, dock är den inte lika självklar mot ledningen. För att hantera dessa

krav försöker Niklas hålla sig neutral och ställer sig varken på ledningen eller sina anställdas

sida.

Alltså jag tänker att jag lyssnar mest, och försöker inte säga så mycket. Försöker hålla mig så

neutral som möjligt. För jag tror nog att det är bäst, att hålla mig så neutral som möjligt.

- Niklas, butikschef

En informant som skiljer sig från de andra är Esmeralda (butikschef) och hennes beskrivning

om motstridiga krav. Som mellanchef väljer hon att stå på ledningens sida. Hon berättar att

det finns motstridiga krav i företaget och det är hennes roll att aktivt välja vilket sätt hon

presenterar nya direktiv från ledningen till sina anställda. Hur hon presenterar nya direktiv är

avgörande för vad de anställda kommer tycka om dem. Esmeraldas positiva inställning till

direktiven är alltså en avgörande faktor för förmågan att få de anställda att acceptera dem.

[...] det blir ju en jätteintressant del av att vara mellanchef och där får man jobba ganska hårt,

för oftast så tycker man något själv. Till exempel om ledningen tar ett beslut som jag

egentligen inte tycker är så himla bra som jag sen behöver förmedla ut, där behöver jag

bestämma mig innan jag förmedlar ut, nu är det så här [...] vad jag ska säga om mina
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medarbetare till ledningen eller om ledningen till mina medarbetare påverkar ju, det blir ju det

de sen tycker. - Esmeralda, butikschef

Informanterna har en tydlig upplevelse av att hamna mittemellan ledningen och anställda i

sina roller som mellanchefer. Samtidigt beskriver Mary att hon inte har problem med

motstridiga krav. Marys mellanchefsroll skiljer sig från de andra informanternas eftersom hon

är HR-chef på ett större företag. Hennes närmaste chef arbetar under koncernledningen, och

det är dem Mary rapporterar till. Dock är Mary med i den lokala ledningsgruppen. Mary

resonerar att hon inte tillåter sig själv vara en mellanhand mellan koncernledningen och den

lokala avdelningen och vill inte stå i en konflikt mellan deras olika intressen.

[...] jag tror inte jag skulle tillåta mig själv att bara vara en mellanhand, jag brukar prata med

min chef, att jag är inte någon förvaltare. Det kräver också att jag är aktiv i det arbete jag gör,

i ledningsgruppen till exempel, så lyfter jag HR på agendan och ser till att utmana dem och

hålla dem informerade. Och lyfter gärna upp i diskussioner. Jag skulle kunna bara sitta där

och avrapportera HR, men det är inte riktigt min grej. - Mary, HR-chef

5.1.2 Beskrivningar av rollkonflikter

I förra avsnittet har mellanchefens krav av att befinna sig mittemellan överordnade och

underordnade redovisats, och i detta avsnitt undersöks beskrivningar av mellanchefsrollen.

Mellanchefsrollen beskrivs av informanterna på olika sätt. Niklas beskrivning av sin roll som

butikschef skiljer sig från resten. Flera gånger nämner Niklas hur rollen är oklar och

odefinierad och han är osäker på sina befogenheter. Han beskriver också hur vd:n vid ett

flertal tillfällen har ifrågasatt Niklas beslut och att vd:n tagit beslut som egentligen ligger

inom Niklas befogenheter, vilket får honom att känna sig maktlös.

[...] ibland tas det beslut bakom min rygg och då blir det så här, vad är egentligen min roll och

inte? [...] Han får mig att känna mig maktlös. [...] Han tog liksom min chefsposition och lite

slängde det i soporna. - Niklas, butikschef

De andra åtta informanterna har en tydligare bild av sin roll och befogenheter. Tommy

(säljchef) beskriver hur han i sin roll fokuserar på ledarskap. Han ser sig själv som lagkapten

och är tydlig med att han inte arbetar i ledningen. Tommy är inte med och skapar strategierna

för företaget och berättar att han inte blir ifrågasatt av sina anställda. Han nämner heller inga
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konflikter i sin roll som säljchef eller att han hamnar i kläm mellan olika intressen. Tommy är

trygg i sin roll och med de befogenheter han har, han säger själv “[...] just nu är det inget

problem”.

Ylva, Amanda och Alice har höga krav inom sina roller. Dessa krav kan ibland upplevas

ouppnåeliga och Alice (butikschef) beskriver att hon har många förväntningar på sig, både

från ledningen och anställda. Dessa tre informanter tycker det är en svårighet med rollen att

ha dessa höga krav som ibland kan komma i konflikt med varandra, vilket skapar en

frustration. Till skillnad från resterande informanter förtydligar Ylva, Amanda och Alice att

de arbetar väldigt mycket, långt mer än vanliga arbetsveckor. Samtidigt beskriver alla tre att

den största utmaningen i deras roller är att prioritera rätt.

Om jag skulle göra allt som kommer uppifrån kontra vad verksamheten kräver, kontra vad

min tjänst kräver så skulle det inte gå. - Alice, butikschef

Vidare beskrivs hur mellanchefsrollen påverkas av att befinna sig mittemellan ledningen och

anställda. Ylva (restaurangchef) beskriver hanteringen av motstridiga krav mellan anställda

och ledningen och har en positiv syn av att befinna sig mellan motstridiga krav.

Jag upplever det som väldigt roligt. Man är verkligen en nyckelperson, jag är ju den

sammanlänkande länken mellan de två. Vilket är ett jättestort ansvar men det är väldigt

väldigt roligt. Det gör att jag kan vara med på båda delarna. - Ylva, restaurangchef

Precis som Ylva beskriver Esmeralda och Fredrik att det är en intressant roll de befinner sig i.

De beskriver också att det är en viktig roll som måste finnas. Fredrik (enhetschef) beskriver

att hans roll är viktig på grund av att han är direktlänken mellan ledningen och anställda.

Fredrik hävdar att ledningen inte har förmåga att hantera relationen med de anställda på

samma sätt som han gör, eftersom sättet att kommunicera är olika hos ledningen respektive

anställda. Han beskriver även att mellanchefsrollen gör att han befinner sig i två olika världar,

den hos sina chefer respektive sina anställda.

[...] jag kliver ju egentligen mellan två olika världar måste man säga. Ibland sitter jag i

fikarummet och pratar med arbetarna på ett sätt och nästa gång sitter jag på huvudkontoret

och pratar med sverigeledningen och andra övriga chefer och då utav nån anledning är ju
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språket helt annorlunda, allting förändras på något sätt även jag själv är en liten kameleont

och byter roll i de lägena. Jag svävar verkligen mellan två olika världar. - Fredrik, enhetschef

Konrads (enhetschef) intryck av mellanchefsrollen beskrivs vara frustrerande eftersom vissa

beslutprocesser tar för lång tid enligt honom. Det blir en utmaning i rollen enligt honom,

samtidigt som det är en naturlig del av rollen som inte går att undvika.

Jag valde det när jag satte mig i den här stolen, jag visste att det kommer komma beslut som

jag inte skriver under på. Men då måste man ju ändå driva igenom det och det är en del av

min yrkesroll. - Konrad, enhetschef

Mary har en speciell roll i och med hennes befattning som HR-chef innefattar att stötta andra

chefer i deras ledarskap och personalfrågor. Med denna roll berättar hon att det finns

förväntningar på vad HR-avdelningen ska göra som inte stämmer överens med rollen.

[...] man kanske ser det fortfarande som det gammaldagsa sättet att personalavdelningen äger

personalen men så är det inte. Utan det är du som ansvarig chef som ska hantera din egen

personal och vi finns där för att ge dig rätt förutsättningar och vi äger inte processen.

- Mary, HR-chef

5.1.3 Analys motstridiga krav och rollkonflikter

I resultatavsnittet ovan uppmärksammas det att informanterna har olika syn på sina roller,

något som kan skapa personliga svårigheter. Vad dessa olika beskrivningar beror på kan vara

tidigare erfarenheter, normer och uppfattade förväntningar på rollen, vilket redogörs i detta

avsnitt.

Svensson (1992 s. 83) menar att det finns förväntningar på roller och att ju mer kunskap en

individ har om dessa förväntningar desto bättre kan de uppfyllas. Kunskap om

rollförväntningar kan tänkas uppkomma från tidigare erfarenheter, likt lång

arbetslivserfarenhet eller lång erfarenhet av att befinna sig i mellanchefsrollen. Hälften av

informanterna har över 20 års arbetslivserfarenhet, vilket skulle kunna vara en anledning till

att flera av dem är tryggare i sin roll. De vet vad som förväntas och har erfarenheter som kan

användas i sina roller. Tommy nämner själv att han inte har några problem med motstridiga

krav i rollen, det kan bero på att han har kunskap om rollförväntningarna och därför kan
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uppfylla de krav som ställs. Niklas har å andra sidan kortare arbetslivserfarenhet i rollen och

det bidrar till att han har svårare att uppfylla rollförväntningarna.

Inom Rollteorin beskrivs det hur en person som befinner sig i en viss roll, såsom rollen

mellanchef, behöver förhålla sig till vissa normer (Svensson, 1992 s. 81). Mellanchefen bör

följa normer och förväntningar, och svårigheter med att följa dessa kan skapa konflikter i

rollen. Det kan leda till en interrollkonflikt. En interrollkonflikt kan ske mellan att vara både

chef och anställd, vilket Fredrik bekräftar då han befinner sig i två olika världar mellan

ledningen och sina anställda. Dessa två roller kan uppfattas krocka och gör att Fredrik

behöver anpassa sig efter vilken värld han befinner sig i och agerar som kameleont för att

passa in i mellanchefsrollen. Rollerna krockar eftersom han beter sig olika inom respektive

värld och behöver anpassa sig för att antingen vara en i teamet med de anställda eller som

chef i chefsammanhang. Fredrik behöver därmed välja en av rollerna som får utrymme att

synas i olika situationer.

Ytterligare en rollkonflikt som kan uppkomma hos mellanchefen är intrarollkonflikter. Det

innebär att externa förväntningar krockar inom rollen (Svensson, 1992 s. 83). Alice beskriver

hur det sker i hennes roll. Hon nämner att hon inte får tillräckligt med stöd från sin chef i de

krav och förväntningar som ställs på henne. Förväntningarna kommer från olika håll i

organisationen, både från anställda, ledningen och henne själv. Det blir svårt för henne att

veta vems förväntningar hon bör prioritera, samtidigt som hon beskriver att hon inte får rätt

stöttning från sin chef för att klara av de olika förväntningarna. Det gör att Alice upplever

förväntningarna som ohållbara. Även Niklas hamnar i en intrarollkonflikt eftersom hans och

vd:ns förväntningar på rollen krockar vilket gör att Niklas känner att hans roll som butikschef

blir odefinierad. När förväntningarna inte möts skapas en förvirring hos Niklas och med

utgångspunkt i Rollteorin kan en intrarrollkonflikt uppstå. I praktiken innebär det att Niklas

upplever att hans roll som butikschef blir odefinierad när han inte vet vilka förväntningar som

finns på hans befogenheter. Vidare känner Niklas att vd:n underminerar hans roll när han tar

beslut bakom Niklas rygg och förväntningarna på butikchefsrollen blir därmed inte

tillräckligt tydlig.

Agentteorin är särskilt användbar på privat sektor eftersom teorin kan användas för att förstå

företag som drivs av ekonomiska mål och de intressekonflikter som finns (Eisenhardt, 1989 s.

63). I resultatet visar det sig att många av informanterna har krav om resultat från ledningen

31



vilket gör att det blir intressant att undersöka vilka beskrivningar om motstridiga krav som

kan uppkomma för mellanchefsrollen.

Beskrivningarna av mellanchefsrollen påverkas möjligtvis av att motstridiga krav finns från

ledningen och anställda. Det är något som också uppmärksammas hos informanterna. Konrad

nämner att hantera motstridiga krav är en självklar del av hans mellanchefsroll. Det blir en

intressant koppling till Agentteorin som menar att det är huvudmannen och agenten som har

olika intressen. Genom detta införs ytterligare en aktör med möjligtvis egna intressen. Jensen

och Meckling (1976 s. 308) menar att ledningen vill få anställda att agera efter deras

intressen. Det Konrad säger kan tydas som att mellanchefsrollen är en strategisk roll som

ledningen infört för att hantera anställdas intressen och få de anställda att agera i ledningens

intressen. Även Ylva och Tommy berättar att det inte är en svårighet att hantera motstridiga

krav i rollen. Ylva menar istället att vara mittemellan är något positivt eftersom hon är

involverad i alla delar av företaget. Det tyder på att Ylva är delaktig och är positivt inställd

till att få de anställda att agera i hennes och ledningens intressen.

Att befinna sig mittemellan ledningen och anställda beskrivs olika av informanterna. Tommy

och Ylva är positivt inställda till att befinna sig mittemellan vilket kan möjligtvis bero på att

de har mer befogenheter och ansvar i sin roll. Niklas och Konrad tycker emellertid att det är

negativt att befinna sig mittemellan på grund av begränsad självständighet. Niklas upplever

en rollkonflikt när vd:n överskrider hans befogenheter och får inte tillräcklig ansvarsfrihet.

Konrad beskriver det även frustrerande stundvis eftersom vissa beslutsprocesser tar lång tid

och han har inte friheten att självständigt fatta vissa beslut.

Från det insamlade materialet framkommer det att överordnade och underordnade i företagen

har olika mål och intressen vilket med utgångspunkt i Agentteorin innebär att agentproblemet

kan uppstå. Agentproblemet innebär att aktörerna i ett företag har olika mål (Eisenhardts,

1989 s. 58). Amanda upplever agentproblemet på grund av att ledningen har resultatmål

medan hennes anställda har andra intressen, en trygg anställning. Att aktörernas intressen och

mål skiljer sig menar även Eisenhardts (1989 s. 64) är vanligt förekommande i företag. När

dessa mål krockar och inte sammanfaller med varandra hamnar Amanda i en inre moralisk

konflikt. Agentproblemet för Amanda påverkar hanteringen av hennes roll, eftersom hon inte

kan bestämma sig för vems intresse hon ska uppfylla och hur hon ska hantera den moraliska

konflikten. Jensen och Meckling (1976 s. 308) menar att ledningen vill få anställda att agera i
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deras intressen, något Amanda inte gör på grund av moraliska skäl. Hon väljer istället att

behålla en anställd som inte sköter sin anställning. En förklaring kan vara att hon inte

uppfyller den strategiska roll som huvudmannen placerar på mellanchefen. Mellanchefen kan

däribland placeras på den strategiska rollen för att påverka de anställda att agera i ledningens

intresse. Något som Ylva och Konrad å andra sidan uppfyller genom att se det som en

självklarhet i deras roller.

Intressen som motstrider sig mellan ledningen och anställda är något mellanchefen behöver

hantera i sin roll. Samtliga informanter meddelar att de har förväntningar på att rapportera till

ledningen gällande exempelvis resultat. Ledningens har alltså ett intresse att uppnå resultat.

Samtidigt följer inte alla informanterna dessa förväntningar. Några av informanterna har inga

problem att säga emot ledningen och gå emot deras intressen och beslut. Fredrik gör detta när

han agerar som ett filter och väljer ut vad som ska förmedlas mellan de anställda och

ledningen. Det är ett intressant citat eftersom det visar hur Fredrik skyddar båda parterna

genom att dölja viss information för att undvika konflikt. Det blir ett sätt för Fredrik att agera

emot ledningens intressen och förväntningar, där ledningens vill att Fredrik ska få anställda

att agera i ledningens intressen. Anledningen till att han undanhåller information kan vara att

han väljer att skydda de anställda. Även Niklas och Alice beskriver att ledningen och

anställda har motstridiga intressen. Niklas och Alice väljer olika sätt att hantera de

motstridiga krav, Niklas väljer att inte agera medan Alice väljer att skydda sina anställda. Det

tolkas att hon går emot ledningens intressen precis som Fredrik och Amanda. Konrad

hanterar agentproblemet på ett annat sätt än de övriga informanterna och han påstår

uttryckligen sig vara på ledningens sida. Samtidigt väljer han att sedan agera emot vissa av

deras beslut, ett exempel är när han tillåter sina anställda att jobba hemifrån. Shapiro (2005 s.

275) redogör att en svårighet som finns är att få agenten (de anställda) att agera efter

huvudmannens (ledningens) intresse. I detta fall blir mellanchefen en agent till huvudmannen

men blir på samma gång en huvudman till de anställda. Mellanchefen har både egna intressen

samtidigt som de i rollen som agent bör följa ledningens viljor.

En av mellancheferna som agerar efter huvudmannens intressen är Esmeralda. Hon hanterar

de motstridiga kraven genom att ställa sig på ledningens sida och förmedlar deras direktiv till

sina anställda. Hon försöker på ett rationellt sätt övertala de anställda att det är positiva

direktiv. För henne är det en självklar del av hennes mellanchefsroll, vilket är intressant med

utgångspunkt i Agentteorin eftersom en svårighet för huvudmannen är att få agenten att agera
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i dess intressen. Esmeralda kan även hon tolkas bli ett verktyg för att få anställda att agera i

ledningens intresse. Hon agerar mer som en huvudman och inte en agent.

En beskrivning av motstridiga krav som skiljer sig från resterande informanter är Marys.

Även om Mary inte upplever motstridiga krav som något vanligt inslag i hennes roll tillåter

hon inte sig själv att vara en förvaltare eller mellanhand för koncernledningens intressen. Hon

väljer istället att lyfta HR-frågorna på mötena, samtidigt som hon också arbetar med

strategiska beslut i den lokala ledningsgruppen. Hon ställer sig varken på agenternas sida

eller huvudmannens sida, och lyfter istället sina egna HR-frågor utan att bli styrd från något

håll eller av någon annans intressen.

Avslutningsvis tyder mycket på att mellanchefsrollen är viktig, även informanterna själva

nämner detsamma. Även om det kan uppstå rollkonflikter som skapar svårigheter för

mellanchefen är det samtidigt en roll som behövs för företagen. För att besvara en av

forskningsfrågorna så är beskrivningarna av rollkonflikter olika hos informanterna men både

intrarollkonflikter och interrollkonflikter kan uppstå, vilka grundar sig i interna och externa

förväntningar som finns på mellanchefsrollen. I avsnittet konstateras det även att majoriteten

av informanterna har erfarenhet av motstridiga krav, vilket en ytterligare forskningsfråga har

ämnat att besvara. Informanterna beskriver de motstridiga kraven på olika sätt, där några

upplever det som positiva och andra upplever det mer krävande. Beskrivningarna om

motstridiga krav skapar en förståelse för mellanchefens relation till ledningen och anställda,

vilket diskuteras i nästa avsnitt.

5.2 Mellanchefens relation till överordnade och underordnade
I detta avsnitt redogörs hur informanterna beskriver relationen till överordnade och

underordnade, något som bidrar till att öka förståelsen om mellanchefsrollen. En mellanchef

kan ta olika roller gentemot överordnade respektive underordnade, vilket speglar deras

relationer.

I detta analysavsnittet analyseras återigen material från föregående avsnittet utifrån temat

mellanchefens relation till överordnade och underordnade. Det genomförs eftersom materialet

möts med en öppenhet och svaren ofta överlappar varandra. Därför är det viktigt att nämna
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vissa aspekter från föregående tema i detta avsnitt, för att förstå vissa resonemang och

djupare kunna analysera hur informanterna förhåller sig till överordnade och underordnade.

5.2.1 Relation till överordnade

Mellanchefernas relationer till sina överordnade är viktig eftersom deras närmaste chef och

ledning är de som sätter ramarna för deras befogenheter och ansvarsområden. Vilka de

överordnade är kan vara väldigt olika utifrån vilken storlek företaget har. Först kommer

informanternas relation till sin närmaste chef presenteras och därefter relationen till vd:n och

ledningen. Majoriteten av informanterna har en regionchef som närmaste chef och sedan en

företagsledning, förutom Niklas (butikschef) som har företagets verkställande direktör som

sin närmaste chef.

Den närmaste chefen beskriver flera av informanterna som ett viktigt bollplank. Amanda

(konsultchef) samt Tommy (säljchef) beskriver hur de jobbar nära sin chef och har liknande

arbetsuppgifter. I deras intervjuer framkommer det att det finns en bra relation till närmaste

chefen. Över hälften av informanterna har en bra relation till sin närmaste chef och beskriver

att det är högt i tak i deras relation. Fredrik (enhetschef) beskriver att han inte har en typisk

chefrelation till sin närmaste chef och är inte rädd att ifrågasätta direktiv. Ylva

(restaurangchef) har en nära relation till sin närmaste chef eftersom de är bästa vänner.

Tommy (säljchef) beskriver sin relation till sin närmaste chef som väldigt viktigt. Han

nämner att det är viktigt att relationen ska fungera och att han inte blir kontrollerad. Tommy

är mycket självgående i sin roll och har inte behov av stöttning i sin roll. Även Mary

(HR-chef) är mycket självgående i sin roll och behöver inte heller stöttning. Marys närmaste

chef är ny i rollen och på grund av pandemin har de inte kunnat etablera en relation ännu.

Detta är inget Mary tycker påverkar hennes arbete.

De fyra informanterna med längre arbetslivserfarenhet behöver inte mycket stöttning i sin roll

av sin närmaste chef jämfört med de yngre informanterna. Både Konrad och Esmeralda har

en speciell relation till sin närmaste chef, eftersom de beskriver sig ha mer erfarenhet än dem.

Samtidigt var båda medvetna om detta när de anställdes i en mindre strategisk roll.

Jag har jobbat som chef i 15-20 år, det var tacksamt att komma in i den här rollen för jag

visste vad jag inte skulle göra och vad jag ville göra när jag satte mig i den här stolen. [...] hon

[hans chef] har vissa luckor i sin kompetens. - Konrad, enhetschef
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[...] jag har jobbat på en strategisk nivå förut och jag har suttit i ledningsgrupp [...] men sen så

har jag också själv valt att jobba på den här nivån [butikschef] men det är, jag vet inte om jag

var tydlig i det. Men att jag hade kunnat ha lite mer höjd i det strategiska ledarskapet från

hans sida, men jag förväntar mig inte det, eftersom jag vet att han inte har den erfarenheten. -

Esmeralda, butikschef

Alice (butikschef) å andra sidan beskriver att hon inte får den stöttning hon behöver från sin

närmaste chef. Hennes chef är ny i rollen och det kan bidra till att hon inte får stöttningen.

Alice förväntningar uppnås inte vilket påverkar relationen och hennes syn på chefen.

[...] vi går så jäkla mycket på knäna och hans [hennes chef] respons kan vara lite som ja fast

det gör jag och min chef också. [...] Ja [skratt] det hjälper inte mig, ditt jobb är ändå att se till

att vi ska fungera. Och mitt jobb är att vi ska fungera och jag gör mitt bästa här och då måste

du också hjälpa mig. Så att det är väl det jag kan känna, alla har så sjukt mycket att göra och

hjälpen kanske inte alltid finns att få. - Alice, butikschef

Relationen till vd:n och ledningen beskriver informanterna annorlunda än till den närmaste

chefen. Tommy, Ylva och Esmeralda beskriver att de har en nära relation till ledningen, och

Tommy uttrycker att han fått bra stöttning från vd:n. Vidare umgås Ylva ofta med ledningen

när de besöker hennes restaurang. Ylvas ledning har fokuserat mycket på att skapa en

familjär stämning och samtliga restaurangchefer är med i utvecklingsarbetet av företaget.

Ylva säger själv “[...] det är väldigt familjärt företag [...] vi jobbar väldigt tätt med både

ägare och vd.” För Esmeralda (butikschef) har en omorganisation det senaste året gjort att

ledningen kommit närmare företagets operativa kärna. Hon beskriver det som att “[...] den

nya ledningen har verkligen öppnat upp och vill visa sig. De har en tydlig strategi i att vara

närmare”.

Fastän Amanda (konsultchef) jobbar på samma kontor som vd:n och ledningen har de ingen

relation eller kontakt, hon beskriver att de lever i två olika världar. Även Fredrik (enhetschef)

beskriver hur ledningen befinner sig i en annan värld och han uppfattas inte ha en nära

relation till ledningen. Konrad har en annan inställning till relationen med ledningen, i

dagsläget har han ingen nära relation till sin vd:n, något han dock önskar han hade haft. Han

önskar att de hade träffats oftare. Konrad säger, “det är sporadisk kontakt [...] man borde
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avsätta en halvtimme vartannat år för att checka läget”. Konrad kan både vara kritisk mot

ledningen samtidigt som de har en stark lojalitet till varandra. Att ha hög lojalitet till

ledningen tycker Konrad är en del av mellanchefsrollen.

Jag var ju medveten om det när jag blev anställd, att det skulle komma såna saker. Och då

gäller det ju att veta vart min lojalitet ska ligga, och den ska ju ligga uppåt. Jag måste vara

lojal mot ledningen. Blir jag lojal mot min personal så, vilket jag kan vara vid enstaka

tillfällen, men så, jag bestämde mig för att det är ledningen och det är de jag måste följa om

jag ska kunna bli varaktig i den här stolen. - Konrad, enhetschef

Avslutningsvis är det intressant att Alice (butikschef) och Esmeralda (butikschef) själv

nämner att de får mycket stöttning av kollegor i samma typ av befattningar inom koncernen,

vilket skiljer sig från resterande informanter. Esmeralda uppskattar att ha inbokade möten

varje vecka med andra butikschefer i samma region.

5.2.2 Relation till underordnade

Mellanchefen är beroende av att anställda utför sitt arbete, och därför är relationen till de

anställda viktig. Mellanchefen ansvarar även att stötta de anställda men också se till att

arbetet blir utfört på ett korrekt sätt.

Informanterna beskriver relationen till sina anställda olika, trots detta har samtliga en god

relation till sina anställda. Mary har en god relation till sina anställda och har en kontinuerlig

dialog med dem för att hålla sig uppdaterad om vad de arbetar med, i syfte att kunna stödja

dem vid behov. Vissa informanter har även en vänskapsrelation med sina anställda medan

andra informanter arbetar aktivt emot att ha vänskapsrelationer. Både Niklas (butikschef) och

Ylva funderar på om de kan ha en vänskapsrelation till sina anställda.

Relationen till mina anställda är också väldigt bra, vi har skapat en väldigt bra teamkänsla och

jag är en sån person som jobbar på så sätt att folk ska känna, att de ska se mig som en chef

men också som en kompis. - Ylva, restaurangchef

Informanterna diskuterar vänskapsrelationer på olika sätt. Ylva beskriver att hon eftersträvar

vänskapsrelationer till sina anställda, samtidigt har hon inte en vänskapsrelation till samtliga

anställda då inte alla klarar av att skilja på vän och chefspersonen. Niklas har tänkt mycket på
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chefsrollen efter att han anställt en nära vän. Det är viktigt för honom att bli tagen på allvar

som chef samtidigt som han vill kunna ha en vänskapsrelation med sina anställda. Niklas

säger “Jag vill liksom va kompis men vill också att de ska veta att jag är deras chef”. Även

Fredrik (enhetschef) har en mycket god relation till sina anställda, och ser sig själv mer som

en kollega än deras chef. Fredrik säger själv “[...] vi pratar med varandra som om vi vore

kollegor, vilket vi är”. Fredrik jobbar just nu som enhetschef men har tidigare jobbat i samma

befattning som sina anställda på samma företag, vilket kan påverka relationen eftersom han

tidigare varit en i teamet. Fredrik menar att den nära relationen skapat en hög lojalitet till

företaget hos honom och de anställda. Varken Amanda (konsultchef) eller Tommy (säljchef)

jobbar på samma plats som sina anställda, och det kan möjligen vara orsaken till att de inte

har en lika nära relation. Samtidigt värdesätter Tommy teamkänsla starkt och säger att han

stöttar sina anställda i stor grad. Amanda, Konrad och Esmeralda tycker till skillnad från

Niklas och Ylva att det är viktigt att inte vara vän med sina anställda för att kunna

upprätthålla chefsrollen. Esmeralda säger själv att “chefen är alltid chefen”.

[...] därav är det väldigt viktigt att jag inte blir för personlig med personalen, mardrömmen är

ju om jag måste säga upp personal som jag valt att bli kompis med på ett personligt plan. Då

har man gjort sig själv en ganska stor björntjänst - Konrad, enhetschef

Här förklarar Konrad tydligt hur han inte vill skapa en privat relation till sina anställda och

varför han inte har en allt för nära relation till dem.

5.2.3 Analys av mellanchefens relationer

Mellanchefsrollen är en viktig roll i företag eftersom de har en arbetsrelation till både

överordnade och underordnade. I det här avsnittet görs en avskiljning mellan ledningen, där

vd:n ingår, och på närmaste chefen. Orsaken är för att uppmärksamma skillnaden på hur

informanterna förhåller sig mellan sina olika överordnade.

Som tidigare nämnt strukturerades analysavsnitten utifrån uppsatsens tre teman. Dock

överlappar materialet de olika temana och visst material från de första två teman kommer

återigen analyseras i detta avsnitt. Anledningen är att tydligt beskriva hur relationerna

mellanchefen har till överordnade och underordnade påverkas av motstridiga krav och

rollkonflikter.
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Agentteorin och relationer

För att undersöka mellanchefernas relation till överordnade och underordnade är det

intressant att använda Agentteorin som utgångspunkt. Det är intressant eftersom ledningen

vill få anställda att agera i ledningens intressen (Jensen & Meckling, 1976 s. 308). Det

innebär att relationerna kan ha bakomliggande förväntningar och motiv.

Lojalitet är en viktig faktor att ha i åtanke för att förstå hur mellanchefen förhåller sig till

ledningen och anställda. Alla informanter, exklusive Niklas, har en regionchef ovanför sig

innan ledningen. Det finns således inte bara en huvudman, ledningen, utan det finns flera

huvudmän. Shapiro (2005 s. 278) menar att ett lojalitetsproblem kan uppkomma för agenten

som behöver hantera de olika intressen som huvudmännen har. Samtidigt tolkas det att

beroende på vilken relation en mellanchef har med överordnade och underordnade påverkas

lojaliteten. Från materialet framkommer det att majoriteten av informanterna har en god

relation till sin närmaste chef och anställda. Flera nämner även att det är viktiga relationer,

särskilt med närmaste chefen. Det är viktiga relationer eftersom de skapar stöttning och

beslutsprocesser sker genom den närmaste chefen. Ylva, Tommy och Esmeralda har en god

relation till vd:n och ledningen medans resterande beskriver den relationen som mer

frånvarande och långt bort. Informanterna har olika relationer till olika huvudmän. Vad det

medför är oklart, men kan möjligen innebär att om konflikt hade uppstått mellan ledningens

intresse och närmaste chefen är det troligt att mellanchefen väljer den person hen har bättre

relation till. Det innebär dock att lojalitetsproblemet kan uppstå, eftersom mellanchefen inte

har en självklar lojalitet till ledningen, vilket ledningen kan förvänta sig.

Fortsättningsvis är gemensamma intressen en viktig aspekt för att hantera agentproblemet.

Med utgångspunkt i Agentteorin tolkas det som att skapa goda relationer mellan

huvudmannen och agenten orsakas av en vilja att få gemensamma intressen inom företaget.

Det i sin tur blir ett sätt att kontrollera agenten. I detta fall kan mellanchefen både vara agent

och huvudman, och har intressen både likt en agent och en huvudman. Mellanchefen ska

agera efter ledningens intressen samtidigt som de försöker styra de anställda likt en

huvudman. Mellanchefen blir alltså mittemellan motstridiga intressen. Konrad är en av

informanterna som inte har en nära relation till ledningen, och möjligtvis hade en bättre

relation påverkat Konrad att agera mer i ledningens intressen.
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Vänskapsrelationer blir ett sätt att sammanlänka ledningen och anställdas intressen, och kan

vara en anledning till att anställa vänner. Shapiro (2005 s. 276-277) menar att skapa

gemensamma intressen kan vara en strategi för att hantera agentproblemet. Ylva har blivit

anställd av en nära vän vilket är hennes närmaste chef. Denna relation bidrar till att Ylva även

har en bra relation till ledningen och har gemensamma intressen till företaget. Med denna

strategi har ledningen motverkat agentproblemet när de anställde Ylva som restaurangchef.

Vissa informanter väljer dock att inte ha vänskapsrelationer för att kunna vara på ledningens

sida. Konrad, Amanda och Esmeralda uttrycker tydligt att de inte har vänskapsrelationer till

sina anställda och det är något de heller inte vill ha. Utifrån Konrads perspektiv kan denna

strategi bero på att det blir svårare att följa ledningens intressen om han är vän med sina

anställda, exempelvis om ledningen vill att han ska säga upp personal. Följaktligen väljer

några informanter att inte ha en vänskapsrelation. En möjlig förklaring kan vara att de vill

ställa sig på ledningens sida och uppfylla deras intressen och mål.

Samtidigt kan vänskapsrelationerna leda till att informanterna ställer sig mer på de anställdas

sida. Niklas, Ylva och Fredrik är tre mellanchefer som berättar att det har vänskapsrelationer

till sina anställda. Niklas har vänskapliga relationer till dem han anställt och även om han

själv inte ser det som en strategi kan det ändå uppfattas som sådant. Det kan uppfattas av

ledningen att Niklas är mer på deras sida än vad han egentligen är. För även om

vänskapsrelationer kan upplevas som en strategi för att hantera agentproblemet nämner

Niklas samtidigt att han vid vissa konflikter ställer sig på de anställdas sida. Av den

anledningen blir Niklas inte ett verktyg för att hantera intressekonflikter och få anställda att

agera på ledningens sida, utan han agerar i motsatt riktning. Informanterna tenderar alltså att

agera utefter de anställdas sida. Med utgångspunkt i Agentteori tolkas det som att ledningen

inte lyckats skapa en gemenskap, utan den finns istället mellan mellanchefen och de

anställda. Det här är nödvändigtvis inget negativt från ledningens perspektiv, utan problem

hade uppstått först om mellancheferna och de anställda arbetade emot ledningen. Dock är det

här inget som informanterna har uttryckt. Samtidigt som majoriteten av informanterna

tenderar att ha en närmare relation till de anställda än till sin ledning betyder det inte att de

aktivt arbetar emot ledningens intressen.

Sandwiched-teorins tre roller
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En ytterligare förståelse av mellanchefsrollen kan göras genom att relatera materialet till

Sandwiched-teorin. För att hantera agentproblemet väljer informanterna olika roller i

förhållande till ledningen och anställda. Beroende på vilken relation mellanchefen har till

ledningen och anställda påverkas rollen (Gjerde & Alvesson, 2019 s. 140). Från materialet

tolkas att informanterna kan ta olika roller i relation till ledningen och anställda i olika

situationer. Det informanterna berättar är utifrån specifika situationer och analysen utgår från

dessa. Med det sagt innebär det att informanternas roll i relation till anställda och ledningen

inte är statiska.

En roll mellanchefen kan ta är den impotenta mellanchefsrollen. Denna roll innebär att

mellanchefen hamnar i kläm mellan ledning och anställda och inte har förmåga att ställa sig

på någon av sidorna, utan hamnar handfallen mittemellan de olika intressena (Gjerde &

Alvesson, 2019 s. 140). Niklas upplevs ta denna roll. I föregående avsnitt beskrivs hur Niklas

hamnar i en situation där han ställs mellan två motstridiga krav. Han nämner här hur han

hanterar denna situation när en möjlig lojalitetskonflikt uppstod mellan hans anställda och

vd:n genom att vara neutral. I situationen hamnar Niklas mellan olika krav när de anställda

ifrågasätter ledningen och Niklas hamnar i kläm eftersom han berättar att han borde ställa sig

på ledningens sida. Något han dock inte gör. Han väljer istället att hålla sig neutral och inte

skydda någon av parterna. Niklas uppfattas handfallen och vet inte hur han ska agera, och blir

impotent. Gjerde och Alvesson (2018 s. 140) menar att den impotenta mellanchefsrollen intas

av mellanchefer som har lite erfarenhet. Något som stämmer överens med Niklas som har

kort arbetslivserfarenhet. Möjligtvis påverkar hans brist på erfarenhet hans förmåga att inte

bli handfallen.

En annan informant som uppfattas ta rollen av den impotenta mellanchefen är Amanda. I det

tidigare avsnittet om motstridiga krav beskriver Amanda en situation där hon hamnar i kläm

mellan ledningens krav, anställdas förväntningar och hennes egen moraliska kompass. Dessa

motstridiga krav påverkar den roll hon tar för att kunna agera i situationen. Hon väljer att

hantera situationen genom att förbli neutral och inte ingripa. Amanda väljer varken

ledningens eller anställdas intressen eftersom hon inte kan bestämma sig för någon av deras

sidor. Moralen blir en viktig faktor gällande vems intressen Amanda ska följa och hon har

inte en självklar lojalitet till ledningen. Även Amanda har kortare arbetslivserfarenhet, det

kan innebära att hon inte tidigare behövt ställa sig inför dessa situationer. Det gör att hon inte

kan använda sig av sin ackumulerade erfarenhet och tillämpa den på situationen. Amanda blir
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istället neutral och agerar inte, vilket visar hur den impotenta mellanchefsrollen påverkar

individens agerande och utrymme för handling.

En annan av dessa tre roller är den prestationsdrivna mellanchefen. Den prestationsdrivna

mellanchefen drivs av resultat och är ofta nära ledningen och deras intressen (Gjerde &

Alvesson, 2019 s. 140). Resultatet visar att fem informanter är resultatdrivna och för dem är

måluppfyllelse det som räknas, dessa är Tommy, Ylva, Konrad, Amanda och Fredrik. Med

utgångspunkt i Sandwiched-teorin tar de rollen som den prestationsdrivna mellanchefen i

dessa fall. Informanter som kommer analyseras utifrån den prestationsdrivna mellanchefen är

Konrad, Esmeralda och Tommy.

Konrads diskussion om lojalitet har tydlig koppling till Sandwiched-teorins prestationsdrivna

mellanchef. Han blir den prestationsdrivna mellanchefen eftersom han tycker det är en del av

rollen som mellanchef att vara på ledningens sida. Även Esmeralda tar den prestationsdrivna

mellanchefsrollen i relation till ledningen eftersom hon beskriver att en del av hennes roll är

att förmedla ledningens direktiv till de anställda på ett positivt och rationellt sätt. Hon ställer

sig på ledningens sida och förmedlar ledningens beslut till anställda. Esmeralda beskriver det

inte som att hon väljer ut viss information utan endast att hon korrigerar hur hon formulerar

besluten när hon ska presentera dem till sina anställda. Det skulle kunna leda till

informationsöverbelastning för de anställda där de själva behöver sortera informationen.

Informantionöverbelastning sker när de anställda inte klarar av att hantera den stora mängden

informationen som kommer från ledningens håll. Enligt Gjerde och Alvesson (2019 s. 147) är

informationsöverbelastning en anledning att ta den paraplybeskyddande mellanchefsrollen.

Esmeralda lägger ingen värdering i att informationsöverbelastning kan ske utan väljer aktivt

att förmedla all information som ledningen ger till de anställda. Därför agerar hon inte utefter

den paraplybeskyddande mellanchefen och blir således den prestationsdrivna mellanchefen.

En av informanterna, Tommy, intar inte enbart rollen som den prestationsdrivna

mellanchefen. Han har vissa aspekter som gör att han passar in på den prestationsdrivna

mellanchefen samtidigt som han inte lika tydligt hamnar i denna roll som vissa andra

informanter. Av den anledningen avviker Tommy till viss del från den prestationsdrivna

mellanchefsrollen. Samtidigt som Tommy är resultatdriven och har en mycket god relation

till ledningen är han inte en mellanchef som låter sig kontrolleras. Tommy tycker det är

viktigt att få frihet att driva sina processer självständigt tillsammans med sitt team. Även om
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hans mål och intressen ofta stämmer överens med ledningen är han inte strikt på deras sida

utan säger själv att han är mer av en teamspelare och stöttar sina anställda. Istället för att

exklusivt vara den prestationdrivna mellanchefen kombinerar han denna roll med den

paraplybeskyddande mellanchefsrollen. Han väljer aktivt att stötta sina anställda och

använder sig även av Paraplymetaforen. Paraplymetoforen är en strategi för att stärka

relationen till de anställda och på så sätt får mellanchefen de anställda att agera efter vad

mellanchefen vill (Gjerde & Alvesson, 2019 s. 140). Att ha en god relation blir en strategi för

att påverka anställda vilket Tommy gör genom att skapa teamkänsla. Användandet av

Paraplymetaforen gör att han inte helt uppfyller rollen som den prestationsdrivna

mellanchefen. I en aspekt använder han således Paraplymetaforen för att få anställda att göra

utifrån vad han själv vill, men inte utifrån vad ledningen vill. Det är alltså intressant att notera

att Tommy inte upplever en konflikt mellan anställda och ledningen, och det är anledningen

till att han inte använder sig av Paraplymetaforen för att få de anställda att agera utefter

ledningens intressen.

Den sista rollen är den paraplybeskyddande mellanchefen. Den paraplybeskyddande

mellanchefen arbetar för att minska krav från ledningen och ställer sig på de anställdas sida

(Gjerde & Alvesson, 2019 s. 143). Majoriteten av informanterna har en nära relation till sina

anställda vilket kan påverka den roll de tar. Flera av informanterna som har nära relationer

kan tolkas välja rollen som paraplybeskyddande mellanchefen, dessa är bland annat Fredrik

och Alice. Denna tolkning görs utefter att de använder det strategiska verktyget

Paraplymetaforen. I motsats till hur Shapiro menar att vänskapsrelationer kan vara ett sätt att

hantera agentproblemet behöver inte Paraplymetaforen nödvändigtvis vara en strategi för att

få anställda att agera efter ledningens intressen. Paraplymetaforen är en strategi som används

av den paraplybeskyddande mellanchefen och de har generellt bättre relation till de anställda

och ställer sig på deras sida. Därav tolkas det att användandet av metaforen inte blir ett sätt att

hantera agentproblemet.

Fortsättningsvis kan det finnas olika anledningar till varför mellanchefen tar den

paraplybeskyddande rollen. Alice, Fredrik, Amanda, Niklas och Konrad beskriver alla att

deras närmaste chef ställer krav som de behöver skydda sina anställda från. Fredrik hanterar

dessa krav genom att agera som ett filter, som tidigare nämnt i resultatavsnittet om

motstridiga krav. Han väljer att inte rapportera allt till sina anställda för att skydda dem mot

ledningen. Fredrik upplever till viss del informationsöverbelastning från ledningens håll och
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väljer den paraplybeskyddande mellanchefsrollen när han reducerar den informationen han

förmedlar till de anställda, som ett sätt att skydda sina anställda. Samtidigt är det intressant att

Fredrik även nämner att han i vissa fall behöver skydda ledningen från sina anställdas åsikter.

Det kan vara en konsekvens av att använda Paraplymetaforen, då nackdelen med

Paraplymetaforen är att den kan bidra till att anställda motsätter sig ledningens beslut (Gjerde

& Alvesson, 2019 s. 141).

Alice är ytterligare en informant som intar den paraplybeskyddande mellanchefsrollen och

skyddar sina anställda mot höga krav från ledningen. Ett sådant krav är hur ledningen inte vill

öka antal timmar Alice har till förfogande i butiken, något Alice arbetar emot. Samtidigt har

hon inte en tillräckligt nära kontakt med sin närmaste chef och beskriver sig inte få den

stöttning hon behöver. Möjligtvis påverkar det hennes relation till ledningen och får henne att

inta en roll som är mer på de anställdas sida. Utifrån närmaste chefens perspektiv kan en

möjlig tolkning vara att hen inte lyckats använda sig av Paraplymetaforen mot Alice, som i

relationen mellan de tar rollen som den anställde. Den närmaste chefen har inte lyckats skapa

en tillräckligt bra relation mellan dem. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Alice

närmaste chef är ny i rollen vilket kan påverka deras relation eftersom de inte haft tid att

bygga upp relationen tillräckligt.

Konrad är en person som tar olika roller i relation till anställda och ledningen i olika

situationer. Han beskriver ett tillfälle där han tolkas välja den paraplybeskyddande

mellanchefsrollen, det är när han går emot ledningens beslut och tillåter anställda att arbeta

hemifrån. Han väljer att skydda de anställda från vad han tycker är orimliga krav. Även här

kan val av roll möjligtvis bero på att han och ledningens intressen inte är densamma och han

håller inte med ledningens beslut. Även om Konrad inte har en lika nära relation till

ledningen finns en stark lojalitet dem emellan. För honom påverkar alltså inte personliga

relationer den uppfattning han har om vad mellanchefsrollen innebär. Vidare är det tydligt att

Konrad heller inte tar en roll som faller in i den impotenta mellanchefsrollen eftersom han har

lång arbetslivserfarenhet och därför kan ifrågasätta sin ledning och ta andra beslut. Konrad

kan i olika situationer välja fritt mellan den prestationsdrivna och paraplybeskyddande

mellanchefsrollen och den roll han väljer påverkar hans handlingsutrymme.

Mary är självgående i sin roll och beskriver att hon inte behöver stöttning, det visar att hon

inte tar någon av de tre rollerna utifrån Sandwiched-teorin. Mary har lång arbetslivserfarenhet
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och drivs inte av ekonomiska mål utan av HR-frågor. Det gör att hon varken sammanfaller

med den impotenta eller prestationsdrivna mellanchefen. Tolkat utifrån hennes svar tar Mary

heller inte en ställning närmare de anställda och tycker inte att de behöver skyddas. Samtidigt

som Mary har en god relation och stöttar de anställda vid behov får denna relation ett annat

syfte, vilket skulle kunna vara att företräda HR-frågorna. Samtidigt är hon inte på ledningens

sida heller utan tycker det är viktigt att kunna vara självgående och inte vara en förvaltare.

Den självgående roll hon tar i relation till anställda och ledningen beror möjligtvis på den

långa arbetslivserfarenhet hon har. Några av informanterna som har liknande lång erfarenhet

är Tommy och Konrad och de rör sig också väldigt flexibelt mellan Sandwiched-teorins olika

roller.

Avslutningsvis kan informanterna alltså ta olika roller utifrån Sandwiched-teorin och en

informant tar ingen av rollerna. För att besvara den sista forskningsfrågan förhåller sig

således mellancheferna till överordnade och underordnade genom att inta olika roller. De tar

rollerna i olika situationer och vilken relation de har till överordnade och underordnade

påverkar dem. Informanterna väljer mellan att ställa sig nära de överordnade, de

underordnade eller mittemellan. Har de vänskapsrelationer med någon sida kommer det

påverka rollen och kan möjligtvis vara en strategi för att uppnå gemensamma intressen på

företaget.

6.0 Avslutande diskussion
I det avslutande kapitlet kommer diskussion kopplat till uppsatsens teori, tidigare forskning

samt metod kopplat till resultatet att presenteras.

6.1 Sammanfattning samt diskussion mellan resultat och teorier
Dessa tre teorier, Agentteorin, Rollteorin samt Sandwiched-teorin, synliggör olika aspekter av

mellanchefsrollen. Kombinerat skapar de en förståelse av upplevelsen hos mellanchefsrollen

på den privata sektorn. Agentteorin används för att upplysa om intressekonflikter mellan

överordnade och underordnade och förklarar hur mellanchefer befinner sig mittemellan.

Rollteorin används för att förstå konflikter som kan uppstå i mellanchefsrollen. Vidare

beskriver Sandwiched-teorin hur mellanchefer hanterar dessa intressekonflikter och

rollkonflikter genom hur de förhåller sig till överordnade och underordnade.
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Uppsatsen undersöker genom nio intervjuer mellanchefsrollen inom den privata sektorn och

hur de befinner sig mittemellan överordnade och underordnade. Resultatet visar att samtliga

informanter beskriver att de befinner sig i mittemellan överordnade och underordnade, men

det finns tudelade åsikter om det är något negativt eller positivt. Att befinna sig mittemellan

kan ses positivt om mellanchefen har stora befogenheter och frihet i sin roll. Om

befogenheterna och friheten blir begränsad i mellanchefens roll upplevs det negativt att

befinnas sig mittemellan överordnade och underordnade. Det kan skapas en frustration när de

överordnade har stor kontroll och sätter höga krav. Detta visar Ylva som har mycket ansvar

och förtroende i sin roll och ser därför att befinna sig mittemellan överordnade och

underordnade som positivt. Alice beskriver det däremot mer negativt att befinna sig

mittemellan överordnade och underordnade eftersom hon har för höga förväntningar.

Agentteorin hävdar att aktörer i en organisation har olika intressen som kan komma i konflikt

med varandra, vilket innebär att intressekonflikter uppstår. Majoriteten av informanterna

upplever detta och beskriver motstridiga krav på olika sätt. Främst innefattar de motstridiga

kraven att ledningen vill uppnå vissa resultat och mål medan informanterna beskriver dessa

vara i kontrast till vad som är bäst för deras anställda, och behöver därmed skydda dem.

Amanda beskriver motstridiga krav som en inre moralisk konflikt medan Fredrik behöver

agera som ett filter mellan ledningen och anställda. Både Niklas och Alice beskriver det svårt

att förhålla sig till de krav som ställs från ledningen. Vidare berättar Ylva att motstridiga krav

är en positiv del av mellanchefsrollen medan Konrad menar att det är en självklar del av

rollen. Sammanfattningsvis visar resultatet blandade beskrivningar av motstridiga krav bland

informanterna.

Fortsättningsvis, att befinna sig i en roll som utstår många krav från olika håll kan även skapa

rollkonflikter för mellanchefen. Flera informanter beskriver en konflikt i rollen, antingen en

intrarollkonflikter eller interrollkonflikt. Dessa påverkas av olika förväntningar, antingen som

de själva har eller som ledningen respektive de anställda har. Det kan även grunda sig i att en

mellanchef är både anställd och chef något som skapar en interrollkonflikt genom att ha två

olika roller. Några av informanterna upplever även en intrarollkonflikt då de ställer höga krav

på sig själva i mellanchefsrollen samtidigt som de också har förväntningar från ledningen.

Det visar sig när Alice, Amanda och Ylva resonerar om de höga krav de ställer på sig själva.

Niklas uppvisar också en intrarollkonflikt eftersom han beskriver sin roll som butikschef

odefinierad. Även om mellanchefsrollen upplevs ha rollkonflikter inom sig är det intressant
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att notera att informanterna beskriver sin roll och förväntningar på olika sätt och alla är

överens om att mellanchefsrollen inte är en generell eller statisk roll.

Hur en mellanchef förhåller sig till överordnade och underordnade är en viktig aspekt av

rollen. Informanterna har alla olika relationer till sina överordnade och underordnade, flera

resonerar om de bör ha vänskapsrelationer med sina anställda eller inte. Ylva och Niklas har

vänskapsrelationer medan Konrad hävdar att det inte är fördelaktigt att ha vänskapsrelationer

till sina anställda. Resultatet visar att vänskapsrelationer påverkar rollen. De som tar en

paraplybeskyddande roll har en mer vänskaplig relation till sina anställda. Vidare kan

vänskapsrelationer ses som ett strategiskt verktyg från ledningen för att skapa en gemensam

grund i företaget och motverka agentproblemet. Samtidigt uppmärksammades det att i vissa

fall fungerar strategin och i andra inte. Emellertid menar Shapiro (2005 s. 277) att skapa

vänskapsrelationer inte i sig eliminerar agentproblemet. På samma gång är vänskapsrelationer

till sina anställda bara en av många möjliga strategier för att uppnå gemensamma intressen i

ett företag.

Beroende på hur informanterna förhåller sig till överordnade och underordnade tar de olika

roller utifrån Sandwiched-teorin. Vilken roll en mellanchef tar kan påverkas av en mängd

faktorer, däribland vänskapsrelationer och arbetslivserfarenhet. Konrad har lång

chefserfarenhet och Esmeralda har tidigare jobba i ledningsgrupp, vilket möjligtvis påverkar

tendensen de har att ta den prestationsdrivna mellanchefsrollen. Utifrån Konrads perspektiv

kan denna strategi bero på att det blir svårare att följa ledningens intressen om han är vän

med sina anställda. Mary å andra sidan, en person som har lång arbetslivserfarenhet av

mellanchefsrollen, tar ingen roll som sammanfaller med Sandwiched-teorin. Möjligtvis kan

det bero på den specifika rollen Mary har som HR-chef och hennes långa

arbetslivserfarenhet. Sandwiched-teorin visar hur mellanchefen förhåller sig och vilken roll

de tar till överordnade och underordnade. Det bör dock noteras att Sandwiched-teori

möjligtvis inte är tillräcklig för att förstå helheten om hur mellanchefen förhåller sig till

överordnade och underordnade, men ger ett intressant inslag till denna studie. Vidare är

Sandwiched-teorin ett bra komplement till de övriga valda teorierna och tillsammans skapar

de en förståelse för mellanchefsrollen.
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6.2 Diskussion mellan resultat och tidigare forskning
Vald tidigare forskning förmedlar bakgrunden till att förstå hur komplex mellanchefsrollen

kan vara gällande skillnader mellan den privata och offentliga sektorn och motstridiga krav. I

uppsatsen finns en bred och öppen definition av mellanchefsrollen, och de mellanchefer som

intervjuas har olika befattningar. Samtidigt baseras urvalet på Mintzbergs definition

(Mintzberg, 1989 s. 89). Flera studier nämner att mellanchefsrollen är en viktig roll, och detta

stämmer även in på informanternas beskrivningar.

Carlströms samt Jackson och Humbles studier har intressanta inslag till denna uppsats.

Carlström (2012 s. 96) hävdar att mellanchefsrollen är diffus, något Niklas även bekräftar i

sin beskrivning av rollen som butikschef. Alla informanter håller inte med om det utan Mary

och Tommy menar motsatsen och har en tydlig bild på sin roll. Vidare beskriver Carlström

(2012 s. 91) att mellanchefsrollen är en speciell roll och den agerar som en buffert mellan

ledningen och anställda. Jackson och Humble (1994 s. 16) menar även att mellanchefen är

länken mellan ledningen och anställda och den som bör förmedla direktiv och synpunkter

däremellan. Fredrik är en tydlig beskrivning på denna typ av mellanchef eftersom han

beskriver sig som ett filter, han blir ett verktyg, en länk, precis som Jackson och Humble

menar. Även Esmeralda beskriver sig indirekt som en länk mellan ledningen och anställda,

men ser det som något positivt. Mary å andra sidan ifrågasätter denna syn på

mellanchefsrollen och undviker aktivt att vara en förvaltare.

Flera av informanterna beskriver mellanchefsrollen som en krävande roll, något Uyterhoeven

(1972 s. 77) även uppmärksammar. Särskilt uppmärksammas det hos de yngre kvinnliga

informanterna. Både Ylva, Alice och Amanda är nya i arbetslivet och ställer höga krav på sig

själva. Att jämsides ha en roll med stora krav ovanifrån gör att de tre informanterna kan

hamna i kläm mellan olika intressen. Även Carlström ( 2012 s. 91) diskuterar i sin studie hur

mellanchefer befinner sig mittemellan. Det blir tydligt när informanterna ställs mellan olika

krav och förväntningar. Larsson (2008 s. 36) menar att mellanchefen hamnar i konflikt

mellan olika intressen från ledningen och de anställda. Flera av informanterna i denna studie

bekräftar detta, dock säger Tommy och Mary att de inte upplever motstridiga krav i sin roll

vilket motsäger Larssons resultat.
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För att vidare diskutera förhållandena en mellanchef kan ha till ledningen och anställda

beskriver Harding och medarbetare en intressant aspekt. Harding och medarbetare (2014 s.

1215) menar att en mellanchef kan verka positiv till ett ledningsbeslut, fast de egentligen är

emot det och samtidigt agera mot beslutet. Konrad uppvisar detta när han aktivt väljer att gå

emot ledningens beslut om att inte tillåta distansarbete.

Carlströms teori är ett intressant inslag till Sandwiched-teorin och förmedlar en förklaring till

hur mellanchefer förhåller sig till överordnade och underordnade. Carlström (2012 s. 100)

menar att det beror på lojalitet och om mellanchefen tidigare arbetat operativt bland de

underordnade tenderar hen att ha en bättre relation till dem. Fredrik har tidigare haft samma

befattning som sina anställda och ser dem mer som kollegor än anställda som han är chef

över, vilket tolkas vara en anledning till att han väljer den paraplybeskyddande

mellanchefsrollen. En annan intressant aspekt Carlström (2012 s. 93) noterar är att ju mer

kunskap mellanchefen har inom budget desto närmare ställer hen sig mot de överordnade.

Detta är ett resultat som även visat sig i denna uppsats där resultatmål är en viktig aspekt för

fem av informanterna, och de informanter som arbetar mycket med det visar sig ta den

prestationsdrivna mellanchefsrollen.

Mycket av tidigare forskningen studerar den offentliga sektorn. Det finns vissa skillnader

mellan offentlig och privat sektor, dock anser vi att forskningen ändå kan tillämpas på den

privat sektor. Det material som används i den tidigare forskningen är generell för

mellanchefsrollen, och beror inte på om de arbetar på privat eller offentlig sektor. Oavsett var

mellanchefen arbetar kommer hen uppleva olika intressen från underordnade och

överordnade, den stora skillnaden är istället vilka dessa överordnade är. Medan politiker

ställer krav på den offentliga sektorn drivs den privata sektorn istället av ett resultat och

målstyrning (Richard, 1997 s. 75). Fokus i denna studie har dock inte varit på vilka som

ställer kraven utan istället fokuserat på beskrivningen och upplevelsen av kraven och de olika

intressena, därför har forskning från den offentliga sektorn kunnat användas.

6.3 Metoddiskussion
Denna studie har undersökt mellanchefer med olika befattningar inom en mängd olika

branscher. Det har återfunnits en stor spridning på informanternas beskrivningar, vilket

eftersträvades. Det har dock bidragit till att det finns vissa gemensamma nämnare och vissa
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skillnader på mellanchefernas upplevelser. Om informanterna hade mer gemensamt,

exempelvis att de arbetat i samma företag eller i samma befattning, hade det möjligtvis

bidragit till en mer delad uppfattning. Fortsättningsvis, har informanterna som intervjuats

olika åldrar och arbetslivserfarenheter. Detta har skapat intressanta kontraster mellan dem och

är faktorer som kan påverka beskrivningarna av mellanchefsrollen samt vilken roll de tar i

förhållande till överordnade och underordnade.

Samtliga informanter arbetar nära den operativa verksamheten. Åtta av de nio informanterna

har en regionchef som sin närmaste chef. Detta är en faktor som kan ha stor påverkan på

resultatet. Hade urvalet istället fokuserat på regionchefer som arbetar närmare vd:n och

ledningen hade troligtvis andra resultat uppkommit. En spekulation är att de möjligen haft en

mer prestationsdriven mellanchefsroll.

Metoden som används i studien är fenomenologi i kombination med kvalitativ

innehållsanalys. Inom fenomenologin är det viktigt att inte utgå från teori, vilket blev en

svårighet i studien. Därför eftersträvades det istället att teorierna inte styrde studiens

utformning i enlighet med fenomenologin. Detta gjordes i kombination med kvalitativ

innehållsanalys. Fördelen med kvalitativ innehållsanalys är att det skapar en struktur på

analysen och därför valdes denna analysmetod. Att använda en kombination av de två

metoderna har gjort att en öppenhet har funnits vid bevarandet av forskningsfrågorna. De

hade möjligen varit svåra att besvara utan den kvalitativa innehållsanalysens struktur.

I valet av den tidigare forskningen och teorin var källkritik en central aspekt och därav har

vetenskapliga och betrodda källor använts. Förstahandskällor strävades även att användas.

Det blev dock en svårighet när Agentteorin skulle beskrivas eftersom förstahandkällan inte

var så pass djupgående som önskades. På grund av detta har två kompletterande källor

använts för att förklara teorin. Vidare har tidigare forskning som är förhållandevis gammal

använts eftersom de uppmärksammar viktiga och intressanta aspekter av mellanchefsrollen.

Det är dock viktigt att notera att nyare källor är mer fördelaktig att använda, vilket tyvärr var

svårt att finna vid litteratursökningen.
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6.4 Slutsats
Sammanfattningsvis har denna studie på ett spännande och intressant sätt undersökt

upplevelsen av mellanchefsrollen på den privata sektorn. Studien besvarar samtliga

forskningsfrågor och kommer fram till att informanternas beskrivning av att befinna sig

mittemellan överordnade och underordnade är tudelade. Denna studie berör intressanta delar

av forskningen om mellanchefer. Samtidigt finner vi fortfarande att det finns mer att

undersöka. Särskilt upplever vi att den privata sektorn har intressanta inslag som kan forskas

vidare på för att undersöka hur kraven skiljer sig åt mellan privata respektive offentliga

sektorns mellanchefer. En annan aspekt som framkommer i studien är hur fler av de manliga

informanterna öppet ifrågasätter sin närmaste chef mer än vad de kvinnliga informanterna

gör. Det är ett intressant mönster som gärna hade undersökts mer. Inga slutsatser har kunnat

dras av denna antydan på mönster i denna studie. Vi ser dock med stort intresse på framtida

forskning som kommer använda ett genusperspektiv på analysen av mellanchefsrollen och

relationerna mellanchefen har till sina överordnade.

Avslutnings upplevs mellanchefsrollen vara en roll där motstridiga krav uppkommer och på

grund av det kan rollkonflikter uppstå. De motstridiga kraven och rollkonflikten gör att

mellanchefen behöver göra ett aktivt val av hur hen förhåller sig till överordnade och

underordnade på företaget. Med denna studie har förhoppningen varit att öka förståelsen av

mellanchefsrollen och hur den befinner sig mittemellan överordnade och underordnade på

den privata sektorn, något denna studie bidragit till.
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Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi

mellanchefers roll inom den privata sektorn och hur de befinner sig mittemellan ledning och
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55



Uppsala den XXXX

Med vänliga hälsningar

Astrid Åkerblom & Nike Norberg-Vanhove

Student

Telefon: 0707477505 Telefon 0709709652,

E-post: akerblomastrid@outlook.com E-post: nikenorbergvanhove@gmail.com

Handledare:

Agneta Hugemark

E-post: agneta.hugemark@soc.uu.se

56

mailto:agneta.hugemark@soc.uu.se


Bilaga 2: Intervjuguide

Inledning

Hej vad roligt att du ställer upp på den här intervjun. Mitt namn är Astrid Åkerblom och det

här är Nike Norberg-Vanhove och vi kommer hålla i den här intervjun.

Du fick ju informationsbrevet skickat tidigare till dig som berättade lite om studien, och du

sitter här i egenskap av mellanchef.

I studien undersöker vi mellanchefers roll inom den privata sektorn och hur de befinner sig

mittemellan ledning och anställdas intressen. Där vi vill skapa en större förståelse hos

mellanchefernas upplevelse av sin roll och arbetsuppgifter.

Vi vill återigen påminna att deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att avbryta hur och när

du vill. Materialet kommer endast vi och handledarna ta del av, och materialet vi får här

kommer inte användas i annat syfte än denna studie. där vi kommer avidentifiera alla namn

på informanterna och organisationerna de jobbar på.

Det innebär att ingen läsare av rapporten (utom du själv) kan komma att identifiera dig.
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underlätta bearbetning av materialet. Är det okej?

Är det något du undrar över redan nu eller är du redo att köra igång?

Frågor

Till att börja med, kan du presentera vad du heter och hur gammal du är?

Kan du kort beskriva företaget du jobbar på?

- (Följdfråga): Hur hamnade du på företaget där du jobbar? Hur länge har du jobbat där?

- (Följdfråga): Hur skulle du beskriva företagsstrukturen? Vart i hierarkin är du?

- (Följdfråga): Vem är din närmaste chef?

- (Följdfråga): Hur många anställda ansvarar du för?
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- (Följdfråga: Hur är företaget är uppbyggt?

Kan du berätta mer om din befattning och vad den innebär?

- (Följdfråga): Vad har du för roll?

- (Följdfråga): Vad är dina arbetsuppgifter?

- (Följdfråga): Hur länge har du arbetat i företaget och i denna roll?

- (Följdfråga): Är du internt eller externt rekryterad? Tror du att det påverkar din roll?

- (Följdfråga): Berätta mer om dina arbetsuppgifter, jobbar du något operativt?

- (Följdfråga): Berätta om en vanlig arbetsdag kortfattat.

Vad motiverar dig i ditt arbete?

- (Följdfråga): Ge gärna ett konkret exempel

- (Följdfråga): Vad är roligast med ditt jobb?

Vad upplever du som mest utmanande med din befattning?

Utifrån din arbetsroll hur upplever du att din relation ser ut till övriga anställda?

- (Följdfråga): Kan du ge ett exempel?

- (Följdfråga): Hur ser din relation ut till de personer som jobbar över dig?

- (Följdfråga): Hur är arbetsrelationen till din närmsta chef?

- (Följdfråga): Hur ser din relation ut till de som arbetar under dig?

Du har berättat för oss om hur du upplever dina relationer mellan dina kollegor. Vad tänker

du på när jag säger ordet lojalitet?

- (Följdfråga): Hur skulle du beskriva lojaliteten inom din roll?

- (Följdfråga): Hur tänker du på lojalitet till de som arbetar under dig?

- (Följdfråga): Hur tänker du på lojalitet till de som arbetar över dig?

Inom managementforskningen betraktas ofta mellanchefer som en mellanhand mellan de

ledande positionerna ovan, och mot de anställda under sig. Hur känner du kring det

påståendet? (att det finns krav uppifrån från ledning och ett behov från de anställda att bli

sedda och bekräftade i deras arbete)

- (Följdfråga): Upplever du att det finns en sådan intressekonflikt(er)?

- (Följdfråga): På vilket sätt upplever du intressekonflikten?

58



- (Följdfråga): Känner du att du kommer i kläm mellan dessa intressen?

Hur skulle du beskriva din ledarstil?

- (Följdfråga): Upplever du att din roll är mer styrande eller mer stödjande?

- (Följdfråga) Upplever du att du blir styrd eller stöttad uppifrån?

- (Följdfråga): Kan du utveckla det?

Är det något vi missat att fråga dig som du skulle vilja komplettera med?
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