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Sammanfattning
I takt med att organisationer växer ökar behovet av chefer och därmed mellanchefer.

Mellanchefsrollen har kommit att bli en viktig roll inom organisationer och innehar en unik

position mellan överordnade och underordnade. Samtidigt kan rollen vara problematisk och

det är svårt att enas om en förklaring om vad mellanchefen gör. Studien ämnar undersöka hur

rollen som mellanchef uppfattas av olika aktörer inom en organisation. Vidare kompletterar

studien tidigare forskning och bidrar med ökad förståelse för mellanchefens situation. Syftet

med studien är att problematisera mellanchefsrollen och bidra med olika aktörers perspektiv

för att belysa detta. Studien fokuserar på privat sektor då mycket av tidigare forskning om

mellanchefsrollen främst undersökt offentlig sektor. Materialet analyseras med kvalitativ

innehållsanalys och utgår från tio semistrukturerade intervjuer med mellanchefer och deras

närmaste överordnade på ett stort svenskt revisions- och rådgivningsföretag.

Mellanchefsrollen undersöks med nyinstitutionell teori och ny-normativ styrning för att

förklara vad som motiverar mellanchefen och eventuella skillnader i uppfattning av rollen.

Studien visar att uppfattningen av mellanchefsrollen skiljer sig åt mellan mellanchef och

respektive överordnad, främst kopplat till fördelning av operativt och strategiskt arbete. Det

finns samtidigt olika saker som motiverar mellanchefen i rollen: karriärutveckling, trivsel på

företaget och en utvecklande ledarroll. Vidare visar studien att organisationens kontroll och

styrning kan förklara varför aktörer inom samma organisation har skilda uppfattningar av

mellanchefsrollen och varför mellanchefen motiveras i rollen.

Nyckelord: Mellanchef, motivation, rollbeskrivning
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Abstract
Growing organizations require more managers, including middle managers. The middle

manager has become an important role in organizations with a unique position between

superiors and subordinates. However, the role can be problematic and there is no universal

understanding of what the middle manager actually does. The study aims to examine the

understanding of middle managers from different perspectives in the organization.

Furthermore, the study is a complement to previous research and increases the understanding

of the middle manager role. The purpose of the study is to problematize the middle manager

role by comparing different perspectives in the organization. The study focuses on the private

sector since most of previous research studies the public sector. Five middle managers and

five superiors are interviewed and qualitative content analysis is used to analyze the material.

The theoretical perspectives used to explain different aspects of motivation and

understandings of the role are neo-institutional theory and neo-normative control. The result

of the study indicates no universal understanding of the role between middle managers and

their superior, primarily concerning the division between operational and strategic work.

Also, various factors motivate middle managers in the role. Moreover, the study shows that

organizational control can explain why actors in one organization have different

understandings of the role, and why middle managers find motivation.

Keywords: Middle manager, motivation, role description
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1. Inledning
Under de senaste decennierna har globaliseringen och dess utveckling bidragit till att

organisationer har behövt anpassa sig till omvärldens förändrade krav. Till följd av detta har

organisationer frångått den traditionella, hierarkiska strukturen till mer horisontella, flexibla

former (Floyd & Wooldridge, 1994:47). Ett flertal organisationer är geografiskt fördelade och

ansvar, makt samt resurser är decentraliserade till semi-självständiga enheter (Balogun &

Johnson, 2004). Enligt Mintzberg (1989:98) ökar behovet av chefer på ett flertal olika nivåer

i takt med att organisationen växer. Efter andra världskriget växte mellanchefsrollen fram och

blev en mer betydelsefull del inom organisationer (Floyd & Wooldridge, 1994:56).

IT-revolutionens uppkomst tvingade många organisationer till förändring, vilket även

påverkade mellanchefens roll (Jackson & Humble, 1994:18). Många organisationer är idag

beroende av rollen eftersom mellanchefen är en viktig tillgång för överordnade ledning och

samtidigt innehar en central roll för underordnades trivsel och utveckling (Floyd &

Wooldridge, 1994:48,56).

Enligt Mintzberg (1989:98) har en mellanchef en position mellan ledningen och den

operativa kärnan i organisationen. Detta innebär således att mellanchefen innehar en unik

position i företaget med både inblick i den operativa verksamheten och kontakt med

överordnad ledning. Den unika positionen kan dock vara svår att hantera för mellanchefen.

Gjerde och Alvesson (2019:129) menar att mellanchefen har en svår ledarroll jämfört med

andra ledarroller då de befinner sig mellan anställdas och ledningens olika intressen.

Mellanchefens komplexa roll kan bidra till stressorer såsom över- eller underbelastning och

olika former av rollkonflikter (McConville, 2006:648).

Många studier visar att det finns problematik i mellanchefsrollen och att den kan vara

svårhanterlig. Trots att det vanligtvis råder konsensus om vad rollen som mellanchef är, är det

samtidigt svårt att enas om en förklaring om vad mellanchefen gör (Harding et al.,

2014:1214). Till följd av att mellanchefsrollen ofta porträtteras som problematisk och otydlig

blir det därför intressant att undersöka rollen närmare. Studien ämnar undersöka hur rollen

som mellanchef uppfattas av olika aktörer inom en organisation och bidra med ökad

förståelse för mellanchefens situation. Finns en enhetlig uppfattning av rollen och vad

motiverar människor till att ta sig an rollen? Att enbart utgå från mellanchefernas egen

uppfattning ger ett ensidigt perspektiv på mellanchefens roll i organisationen. Det är därför av
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studiens intresse att även inkludera mellanchefernas närmsta överordnades perspektiv för att

bidra med nya insikter till mellanchefens till synes problematiska och otydliga tillvaro.

Mellanchefer finns i både privata och offentliga organisationer. Då det verkar finnas mest

forskning inom området i den offentliga sektorn, väljer vi att undersöka mellanchefsrollen i

privat sektor. Ett företag inom privat sektor kan lättare ändra mål beroende på konkurrens och

lönsamhet (Richard 1997:75). Det går att tänka sig att detta kan påverka rollen som

mellanchef vilket är ytterligare anledning till att undersöka privat sektor. Fallstudien

genomförs på ett stort svenskt revisions- och rådgivningsföretag. Intresset för denna

organisation baseras på tydlig hierarkisk organisationsstruktur och karriärfokus samt

mängden mellanchefer. I metodkapitlet presenteras organisationen närmare.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att problematisera mellanchefsrollen och bidra med olika aktörers

perspektiv för att belysa detta. För att uppnå syftet kommer vi därför att intervjua både

mellanchefer och deras överordnade inom en organisation för att få olika aktörers perspektiv.

Följande frågeställningar har formulerats:

1. Vad motiverar mellanchefen i rollen?

2. Hur beskrivs mellanchefsrollen av mellanchef respektive överordnad?

3. Hur kan skillnader i rollbeskrivningar förklaras?

1.2 Uppsatsens disposition
Uppsatsens inledande kapitel redogör för tidigare forskning om mellanchefsrollen. I

teorikapitlet presenteras uppsatsens teoretiska ramverk, nyinstitutionell teori och ny-normativ

styrning, som ligger till grund för analysen. Vidare i metodkapitlet redogörs för vald

metodansats, kvalitativ innehållsanalys. Det insamlade materialet presenteras därefter och

analyseras med vald teori för att svara på syfte och frågeställningar. I uppsatsens avslutande

kapitel diskuteras resultatet.
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2. Tidigare forskning
Syftet med kapitlet är att ge läsaren förkunskap om vad som tidigare har studerats om rollen

som mellanchef och vilka nya perspektiv vi ämnar bidra med. Sökandet efter tidigare

forskning tog avstamp i Uppsala universitets bibliotekstjänst där sökord såsom “middle

manager”, “mellanchef”, “middle management”, “organizational development” och “middle

manager organizations” användes. Från referenserna i den tidigare forskningen funnen i

bibliotekstjänsten hittades även fler relevanta studier.

Kapitlet inleds med en historisk bakgrund om organisationers utveckling under 1900-talet

och framväxten av mellanchefsrollen. Vidare behandlas mellanchefsrollen genom att

redogöra för vad en mellanchef är samt vad rollen innebär. Kapitlet fortsätter med en

kortfattad beskrivning av relationen mellan mellanchefen, överordnad och underordnad följt

av en redogörelse för mellanchefsrollen i offentlig och privat sektor. Avslutningsvis redogörs

för en sammanfattning av forskningsläget samt relevansen för denna studie.

2.1 Mellanchefsrollens framväxt
Perrow (2002:11) menar att organisationsformen var satt vid 1900-talets början. Stora

byråkratiska organisationer såväl privata som offentliga genomsyrade då ett flertal av

samhällets branscher. Sedan 1970-talet har konkurrensen mellan organisationer genomgått en

markant förändring till följd av den teknologiska utvecklingen och nya produkter på

marknaden (Floyd & Wooldridge, 2000:13). Floyd och Wooldridge (2000:13) argumenterar

vidare för att denna utveckling lett till att organisationer inte längre enbart kan positionera sig

bland konkurrenter utan tvingas till att kontinuerligt utvecklas för att fortsatt vara

konkurrenskraftiga. Den utveckling som de senaste årtiondena resulterat i att organisationer

behövt genomgå förändringar för att bemöta omvärldens krav har lagt grunden för

mellanchefsrollens framväxt. Enligt Floyd och Wooldridge (1994:56) var det under

efterkrigsperioden som en tillväxt av mellanchefsrollen inträffade, vilket resulterade i att flera

organisationer expanderade. Att tillsätta mellanchefer i den hierarkiska strukturen gav

organisationer den stabilitet och kontroll som krävdes för att fortsatt kunna växa (Floyd &

Wooldridge, 1994:56). Mintzberg (1989) diskuterar i sin bok Mintzberg on management:

inside our strange world of organizations bland annat kring vikten av mellanchefsrollen i en

organisation. Denna diskussion baseras på Mintzbergs egna teori om konfigurationer, som är

utvecklad för att beskriva organisationers uppbyggnad och hur de styrs (Mintzberg,
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1989:98–99). Mintzberg menar att när organisationer växer sig större ökar behovet av fler

chefer, inte enbart chefer för den operativa verksamheten utan även chefer över chefer

(Mintzberg, 1989:98). Genom detta skapas en hierarkisk struktur mellan den operativa

verksamheten och ledningen med ett mellanskikt av auktoritet mellan dessa (Mintzberg,

1989:98).

Att mellanchefsrollen haft en betydande roll i organisationsstrukturen sedan andra

världskriget innebär dock inte att rollen sett likadan ut sedan dess. En faktor som kommit att

påverka mellanchefsrollen sedan uppkomsten är IT-revolutionen. Nya tekniska innovationer

tvingade många organisationer till förändring för att kunna anpassa sig till omvärlden, vilket i

sin tur påverkat mellanchefsrollens utseende och innebörd (Jackson & Humble, 1994:16).

Floyd och Wooldridge (1994:47) benämner decentralisering som ytterligare en organisatorisk

trend som bidragit till förändring av mellanchefsrollen. Decentraliseringen har inneburit ett

skifte i rollen från planering och kontroll till ökat krav på flexibilitet och högre tempo (Floyd

& Wooldridge, 1994:47). Samtidigt som ett flertal studier beskriver mellanchefsrollen som

viktig för organisationer, finns det även studier som diskuterar kring att rollen är utdöende.

Från slutet av 1980-talet till mitten av 1990-talet försvann cirka tjugo procent av

mellanchefsposterna. Detta till följd av en filosofi kring omorganisation där syftet var att

minska lagren av mellanchefer för att skapa plattare organisationer (Carlström, 2012:90–91).

Detta motsäger sig Jackson och Humble (1994:15) som menar att mellanchefsrollen alltid

kommer att existera, men att den kommer att vara i ständig förändring till följd av

uppkomsten av organisatoriska trender.

2.2 Mellanchefen

2.2.1 Hur används begreppet mellanchef i studien?

Det är av vikt att definiera mellanchefsrollen inom ramen för examensarbetet då rollens

innebörd kan skilja sig från organisation till organisation (Richard, 1997). Mintzberg (1989)

menar att en mellanchef är en person som har en position i en hierarkisk linje mellan

ledningen och den operativa kärnan i organisationen. Denna breda definition av mellanchefen

förekommer även i andra studier kring mellanchefsrollen såsom Harding et al. (2014:1214).

Samtidigt menar Floyd och Wooldridge (1994:48) att mellanchefsrollen handlar om att

översätta strategiska ledningsbeslut till handling på den operativa nivån. Vidare använder

Likert (1961) begreppet ‘the linking pin’ för att beskriva mellanchefens position i en
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organisation. Genom att befinna sig mellan två vertikala relaterade grupper i organisationen,

koordinerar ‘the linking pin’ det dagliga arbetet.

Studien fokuserar på första linjens mellanchefer. Denna typ av mellanchef är vanligtvis den

närmaste chefen för den operativa verksamheten och kan ofta inneha ansvarsområden såsom

leverans, personal, budget och utveckling (Socialstyrelsen, 2021). Studien har utgångspunkt i

Likerts (1961) och även Mintzbergs (1989) definitioner av mellanchefsrollen men fokuserar

endast på mellanchefer som har ansvar över ett operativt team. Övriga mellanchefer, det vill

säga mellanchefer högre upp i organisationen, är inte fokus för denna studie.

2.1.2 Rollens komplexitet

Det råder vanligtvis konsensus kring vad rollen som mellanchef är, svårigheten är oftast att

enas om en förklaring kring vad mellanchefen gör (Harding et al., 2014:1214). Det finns

därför många studier inom managementforskning som försöker förklara mellanchefsrollen i

en organisation där diskussion förs kring både vad mellanchefen borde göra och vad den

faktiskt gör (Harding et al., 2014:1214).

Uyterhoeven (1989), en välkänd forskare inom managementforskning som under sin karriär

fokuserat mycket om rollen som mellanchef, skriver om mellanchefsrollen i en artikel

publicerad i Harvard Business Review. I artikeln beskriver han mellanchefsrollen som ett

resultat av att organisationer blivit mer geografiskt utspridda. Mellanchefen ansvarar därför

för en specifik division eller del av företaget. Han menar även att det är viktigt att

organisationer förstår att rollen som mellanchef skiljer sig från rollen som högsta chef och att

mellanchefsrollen många gånger kan vara svårare att hantera. Mellanchefen når sina mål

genom att hantera olika relationer i organisationen. Uyterhoeven (1989:137) förklarar att det

finns tre olika typer av relationer som mellanchefen behöver hantera: till överordnad, till

underordnad och till den jämlike. Hanteringen av dessa tre relationer kan vara utmanande för

mellanchefen som både behöver följa order och ge order. Harding et al. (2014:1216)

diskuterar vidare i en studie om hur diskurser skapar mellanchefers identiteter inom

hälsovården i England. Studien har utgångspunkt i Uyterhoven (1989) och Mintzberg (1989)

och menar att mellanchefen både blir kontrollerad från ledningen men samtidigt kan

kontrollera andra (Harding et al., 2014:1231). Med andra ord är mellanchefen kontrollerad av

den diskurs som samtidigt ger makt att utöva kontroll över andra. Rollen beskrivs som

komplex då den består av både utövande av kontroll och motstånd (Harding et al.,
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2014:1231). Delmestri och Walgenbach (2005:197) menar också att mellanchefsrollen är

komplex i sin karaktär då en stor del av mellanchefens uppgift handlar om att lösa

oförutsedda problem. Mellanchefen löser de oförutsägbara problemen genom att antingen

själv vara expert och få respekt från underordnade eller att hen organiserar och koordinerar

rätt personer till att lösa uppgiften (Delmestri & Walgenbach, 2005:207).

Vidare finns det olika tankar om vikten av att ha mellanchefer i en organisation. Moss Kanter

(1984) menar att mellanchefen innehar en innovativ och strategisk roll som får saker att

hända i en organisation genom att kommunicera budskap, interagera med olika grupper och

översätta ledningens visioner till praktiken. Samtidigt skriver Floyd och Wooldridge

(1994:47) att mellanchefer kan sakta ner effektiviteten i organisationen genom att öka

avståndet mellan kund och företagsledning. För att minska avståndet mellan kund och

ledning och för att bli mer effektiva omorganiserar många organisationer för att bli

horisontella och ‘platta’. Floyd och Wooldridge (1994:50) poängterar dock samtidigt att

mellanchefsrollen kan spela stor roll inom en organisation då en erfaren och trovärdig

mellanchef kan lyfta innovativa förslag till organisationens ledning. Därtill finns skilda

uppfattningar kring mellanchefens strategiska inverkan i en organisation. Floyd och

Wooldridge (1992:154) menar att mellanchefens handlingar påverkar strategin uppåt och

nedåt i organisationen. En avgörande förutsättning för att mellanchefen ska kunna ta en

strategisk roll inom företaget är dock ett aktivt stöd från överordnad ledning, vilket tyvärr

ofta saknas (Meyer, 2006). Floyd och Wooldridge (1994:54) beskriver samtidigt att

mellanchefens strategiska roll med sannolikhet kommer behöva öka i framtiden för att

bibehålla relevans inom organisationen.

Carlström, professor vid Göteborgs universitet, undersöker i Middle managers on the slide

mellanchefens roll i relation till ledning och anställda. Carlström betonar att mellanchefen är

en viktig länk mellan underordnade och överordnade genom att förmedla information från

anställda upp till ledning och samtidigt ‘bringing policies to life’ (Carlström, 2012:91).

Samtidigt är mellanchefen en av få som kan lugna oroliga anställda vid en organisatorisk

förändring. Mellanchefen är därför viktig för att undvika organisatorisk förlamning, vilket

kan uppstå om anställda inte får tillräckligt stöd i en förändring (Carlström, 2012:91).

Samtidigt beskriver Carlström (2012:96) mellanchefsrollen som diffus och att det kan vara

svårt att veta vad dennes arbetsuppgifter är.
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Olika studier belyser den problematik som kan uppstå i mellanchefsrollen. Uyterhoeven

(1989:140) menar att mellanchefen både besitter mycket ansvar samtidigt som rollen saknar

fullständig auktoritet. Detta kan skapa lojalitetsproblematik om mellanchefen hamnar i kläm

mellan olika intressen. Vid en order från högre chef tvingas mellanchefen att välja mellan att

å ena sidan följa ordern och få minskad auktoritet från underordnade, eller å andra sidan

strida mot ordern för att få respekt från underordnade (Uyterhoeven, 1989:137). Uyterhoven

menar att mellanchefen behöver hantera intressekonflikten genom att avgöra vilken relation

som är viktigast. På liknande sätt uttrycker Drakenberg (1997:8) problematik i

mellanchefsrollen och menar att rollen kan upplevas som hopplös när hen hamnar mellan

underordnade och överordnade. Likt Uyterhoven betonar samtidigt Sundin (1998:32) att

mellanchefer har höga krav men inte tillräckligt med befogenheter för att utöva sin makt och

ansvar.

2.3 Mellanchefers relation med överordnad och underordnad
Det finns flera studier som behandlar mellanchefens roll i relation till överordnad chef och

underordnad. McConville (2006:648) menar att mellanchefens position mellan överordnad

och underordnad kan skapa stressorer såsom över- eller underbelastning och olika former av

rollkonflikter. McConville benämner dessa rollkonflikter som att det kan uppstå en dissonans

och spänning mellan de olika lagren av anställda som finns i en organisation. Dissonansen

kan uppstå för alla mellanchefer, men är vanligtvis större för en mellanchef i mitten av

organisationen i jämförelse med en första linjens mellanchef. Detta till följd av att första

linjens mellanchef normalt sett är anställd för teknisk kunnighet och att hens ansvar över ett

team kan bidra med att hen upplever större moralisk support och inflytande (McConville,

2006:649–650). Även Carlström (2012:91) hänvisar till McConvilles (2006) resonemang om

rolldissonnans och menar att mellanchefen hamnar i en svår position i organisationen.

Även Harding et al. (2014) skriver om hur mellanchefen förhåller sig till andra i

organisationen. En mellanchef kan vara emot ett förändringbeslut från överordnade och

arbeta emot implementationen och samtidigt uttrycka entusiasm för förändringen.

Mellanchefens roll mellan olika intressen bidrar till en osäker och utsatt situation i

organisationen (Harding et al, 2014:1215).

Dessutom menar Gjerde och Alvesson (2019) att mellanchefsrollen har en svår ledarroll

jämfört med andra ledarroller då de befinner sig mellan anställdas och ledningens olika
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intressen. I studien vill Gjerde och Alvesson förstå hur mellanchefer på en högskola i

Storbritannien definierar sin identitet och arbete i relation till sin roll. Studien diskuterar

vidare hur mellanchefer identifierar sig på olika sätt för att kunna hantera spänningar i

organisationen. De diskuterar hur lojalitet mellan mellanchef, anställda och ledning hänger

starkt ihop med vilken rollidentitet som mellanchefen intar (Gjerde & Alvesson, 2019:147).

2.4 Mellanchef i offentlig och privat sektor
Holmberg (2003) menar att ledarskapet inom organisationer i offentlig och privat sektor

skiljer sig åt. Enligt Larsson (2008), som studerat mellanchefer i offentlig sektor beror

skillnaden i ledarskapet på att den offentliga sektorn är politiskt styrd, vilket gör att politiken

har en primär roll i beslutsprocesser. Organisationer inom offentlig sektor har som mål att

tillgodose allmänhetens olika behov, vilket gör att ledare inom dessa dagligen tvingas göra

avvägningar mellan allmänhetens olika intressen (Holmberg, 2003:12). Detta gör att

mellanchefer i offentlig sektor är mycket begränsade i sina befogenheter och förutsättningar

(Larsson, 2008:9). Larsson diskuterar vidare att mellanchefer inom den offentliga sektorn

ofta blir passiva utövare av strategier som de inte har mandat att vara med och ta beslut kring

(Larsson, 2008:13). På liknande sätt uttrycker McConville (2006:647) det begränsade mandat

som mellanchefer inom den offentliga sektorn har. McConville (2006) menar att många av de

senaste årens organisationsförändringar representerar ett fokusskifte inom offentlig sektor till

ett mer kommersiellt intresse. Till följd av detta har mellanchefer behövt implementera

policys fastställda av högst styrande organ samt strategier beslutade av företagsledning.

Samtidigt finns en skyldighet att uppfylla de standarderna satta av myndighetsorganisationer

och att möta regeringens resultatmål (McConville, 2006:647). Mellanchefsrollen inom den

offentliga sektorn utsätts även för konfliktsituationer när allmänhetens intresse har stor

påverkan och ständigt krävs att ha i beaktning (Larsson, 2008:33).

Mellanchefer inom den offentliga sektorn har även studerats av Richard (1997:74) som menar

att rollen behöver ta hänsyn till byråkratiska och politiska värden. Vidare förklarar Richard

(1997:75) att den största skillnaden mellan företag inom privat och offentlig sektor ligger i

motivet till varför organisationen existerar. Organisationer i offentlig sektor uppkommer till

följd av politiska beslut och har som huvudsakligt syfte att fullfölja politiska uppdrag.

Organisationer inom privat sektor uppkommer å andra sidan till följd av att en eller flera valt

att investera pengar i dem. Det huvudsakliga syftet inom privat sektor är således
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vinstmaximering för sina ägare, vilket gör att företag ständigt anpassar sig utefter lönsamhet

och konkurrens (Richard, 1997:75).

2.5 Avslutande del om tidigare forskning
Det finns mycket tidigare forskning om mellanchefsrollen. Dock fokuserar mycket av denna

forskning på mellanchefens rollkonflikt och problematiken att befinna sig mellan

överordnade och underordnade i en organisation. Samtidigt menar flera studier att

mellanchefsrollen inte är tillräckligt utforskad och inte får tillräckligt utrymme i

samhällsdebatten (Sundin 1998:32, Larsson 2008:13). Det finns fler perspektiv än

rollkonflikten som förefaller intressanta att undersöka avseende mellanchefsrollen. Mycket av

tidigare forskning avser mellanchefen i offentlig sektor, exempelvis sjuksköterskor (Sundin,

1998:32). Detta är en anledning till att det är intressant att undersöka mellanchefsrollen i

privat sektor där förutsättningarna skiljer sig främst kopplat till ekonomisk avkastning

(Richard, 1997:75). Det är viktigt att poängtera att tidigare forskning som nämner att rollen

inte är tillräckligt utforskad är mer än 20 år gammal. Det må finnas nyare forskning på

området men denna är svår att hitta. Detta motiverar behovet av att undersöka

mellanchefsrollen närmare och applicera nya teoretiska perspektiv på mellanchefsrollen.

3. Teori
I detta kapitel presenteras de teorier och begrepp som används i studiens analyskapitel för att

besvara frågeställningarna och uppnå syftet. De teoretiska utgångspunkterna bidrar med olika

perspektiv och kompletterar samtidigt varandra för att ge en bred förklaring på mellanchefens

situation.

3.1 Nyinstitutionell teori
Nyinstitutionell teori växte fram under senare delen av 1900-talet som en utveckling av den

tidiga institutionalismen. Teorin grundas främst på Meyer och Rowans artikel

Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony (1977) där

ambitionen var att undvika det som institutionalismen tidigare kritiserats för, det vill säga att

vara för deskriptiv och abstrakt. Meyer och Rowan sökte nya svar på frågan om hur sociala

val formas och förmedlas genom institutionella arrangemang och hade ett särskilt intresse för

varför konkurrerande organisationer i samma bransch visar upp en homogenitet i sin praktik.

Författarna ifrågasatte även varför byråkratiska organisationer kan agera på ett sätt som

egentligen inte är det mest effektiva och rationella (Eriksson-Zetterquist, 2009:64).
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Studien utgår från några centrala begrepp inom nyinstitutionell teori. Ett centralt begrepp är

institutionalisering vilket enligt Berger och Luckmann (1979:70) uppträder “varhelst det

förekommer en ömsesidig typifiering av vanemässiga handlingar av typer av aktörer”. En

ömsesidig typifiering innebär en gemensam uppfattning för saker i omgivningen, där det

förutsätts att man förhåller sig till världen på samma sätt. Detta innebär att det inom en

organisation finns gemensam förståelse för vad organisationen ska göra och hur detta ska

genomföras. Till följd av institutionalisering och det vanemässiga handlandet skapas både

förväntningar och förutsägbarhet i organisationen. Institutionella handlingar är dessutom

normativa, vilket betyder att människan gör det som uppfattas moraliskt rätt.

Ytterligare ett viktigt begrepp är legitimitet. Berger och Luckmann (1967:197) förklarar

legitimitet som en naturlig effekt av institutionalisering då legitimitet förklarar och

rättfärdigar institutionella ordningar. Avvikande från institutionaliserade normer är likvärdigt

med att avvika från en social verklighet (Berger & Luckmann, 1967:241). Vidare redogör

Meyer och Rowan (1977) för hur organisationer ständigt strävar efter att upprätthålla

legitimitet. Legitimitet står enligt författarna i förhållande till de institutionaliserade regler

som även kallas för rationella myter. Dessa rationaliserade myter om hur organisationer bör

vara och agera efterlevs av organisationer utan faktisk vetskap om vad som är det rätta sättet

(Meyer & Rowan, 1977:340). Meyer och Rowan (1977:340) menar att organisationer

efterliknar varandra genom att införliva strukturer samt agerande som anses legitima av

omgivningen för att således upprätthålla en stabilitet och säkra sin överlevnad. Begreppet

legitimitet och dess innebörd diskuteras även av Driscoll och Long (2008). Enligt Driscoll

och Long definieras legitimitet som en generaliserad uppfattning eller antagande om att

organisationers agerande antingen är önskvärt, anses korrekt eller lämpligt inom socialt

konstruerade system av normer, värderingar och övertygelser (Driscoll & Long, 2008:174).

Rationaliserade myter är också ett centralt begrepp inom teorin och är som ovan nämnt

sammankopplat med legitimitet. För att uppnå legitimitet gentemot omgivningen måste

organisationer bemöta samt efterlikna krav och förväntningar som ställs på dem. Enligt

Meyer och Rowan (1977) uppstår ett flertal formella organisationsstrukturer som resultat av

rationellt institutionaliserade regler, vilka fungerar som rationaliserade myter. För att bemöta

omgivningens förväntningar och generera legitimitet bör organisationer efterleva de olika

institutionaliserade reglerna. Dessa rationaliserade myter om hur omgivningen ser ut är

legitimitetsskapande vilka organisationer ständigt anpassar sig efter (Meyer & Rowan, 1977:
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340). Det finns ett flertal element av rationella och formella strukturer i vårt samhälle som

återspeglar och förklarar vår sociala verklighet. Exempel på dessa strukturer är policys,

procedurer och positioner som legitimeras genom utbildningssystemet, social prestige och

lagar (Meyer & Rowan, 1977:343). Vidare menar författarna att dessa rationella myter som

skapar formella organisationsstrukturer kan förklaras på två olika sätt. För det första fungerar

de som opersonliga och rationella hjälpmedel som urskiljer olika sociala företeelser samt hur

dessa upprätthålls rationellt. För det andra är myterna så pass institutionaliserade att de står

utanför individers och organisationers makt. Att myterna innehar legitimitet måste därmed tas

för givet och införlivas i organisationer utan vidare vetskap på dess inverkan (Meyer &

Rowan, 1977:343–344).

Även särkoppling är ett relevant begrepp inom teorin vilket Meyer och Rowan (1977) också

berör i artikeln. Författarna beskriver särkoppling som ett sätt separera den officiella och

formella strukturen från den egentliga strukturen i en organisation. Med andra ord innebär

detta att strukturen som en organisation visar utåt skiljer sig från hur det faktiskt står till inom

organisationen. Enligt Meyer och Rowan (1977:357) handlar detta om att företag påstår sig

agera på ett visst sätt för att skapa och upprätthålla legitimitet medan vardagspraktiken kan se

annorlunda ut. Särkopplingsprocessen kan visualiseras på många olika sätt. Meyer och

Rowan (1977:357) beskriver exempelvis hur särkoppling skapas genom att chefer delegerar

ansvar och utövande av aktiviteter till underordnade. Detta resulterar i att chefen inte har

direkt inblick i den faktiska vardagspraktiken. Särkoppling kan vidare fungera som ett

verktyg för att minimera konflikt mellan skilda intressen i organisationen (Meyer & Rowan,

1977:357). Den formella struktur som reflekterar den institutionella omgivningen, syftar ofta

till att vinna extern legitimitet medan den informella vardagspraktiken kan vara mer utformad

utifrån hur organisationen faktiskt arbetar mest effektivt.

3.2 Ny-normativ styrning
Studien utgår från Fleming och Sturdys vetenskapliga artikel “Just be yourself” Towards

neo-normative control in organisations? (2009) som presenterar och diskuterar en ny form av

styrning inom organisationer: ny-normativ styrning.

Ny-normativ styrning är starkt sammankopplat med normativ styrning som under lång tid fått

mycket fokus inom organisationsforskningen. Den normativa styrningen fokuserar på

organisationer som gemenskap genom att skapa gemensamma attityder och värderingar bland
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medarbetarna (Fleming & Sturdy, 2009:569). Många kritiker lyfter samtidigt begränsningarna

med normativ styrning, exempelvis att det skapar homogena grupper och att individer aldrig

får vara sitt ‘riktiga’ jag. På 1980–1990-talet började även normativ styrning förlora

inflytande till följd av framväxten av rationell styrning. Den nya disciplinen delade upp

arbetsmarknaden i två delar: anställdas individuella säljbarhet och egennyttighet å ena sidan

och jobbosäkerhet å andra sidan (Fleming & Sturdy, 2009:569,571). Det är med bakgrund i

dysfunktionaliteten mellan normativ styrning och framväxten av individualismen på

arbetsmarknaden som Fleming och Sturdy presenterar ny-normativ styrning.

Inom ny-normativ styrning är det individualism som står i centrum. Till skillnad från

normativ styrning där organisationen formar individer efter gemensamma mål så tillåts

individen inom ny-normativ styrning att ‘vara sig själv’. Författarna beskriver samtidigt hur

människan förväntas att ge allt av sig själv till organisationen och uppmuntras att visa riktiga

känslor, gärna sådana som skiljer sig från den klassiska byråkratiska organisationen (Fleming

& Sturdy, 2009:571). Gränsen mellan medarbetarnas identitet inom arbete och fritid suddas

därför ut (Fleming & Sturdy, 2009:570,574). Fleming och Sturdy (2009:571) betonar att

ny-normativ styrning handlar om att premiera privata dimensioner hos anställda, som tidigare

var skyddade från organisationen. Dessa privata dimensioner utnyttjas som resurser för en

ökad produktion. Att ‘vara sig själv’ behöver därför inte nödvändigtvis vara en garant för

frihet och självbestämmande utan kan uttryckas som en form av kontroll av anställda.

Ny-normativ styrning syftar till att anställda ska trivas med sitt arbete genom att få uttrycka

egna känslor och identitet kring arbetsprestationen, snarare än genom arbetsprestationen i sig

(Fleming & Sturdy, 2009:572). Även om ny-normativ styrning är tydligt sammankopplat med

normativ styrning i form av fokus på identitet, så finns även likheter till rationell styrning

avseende fokuset på individen. Ny-normativ styrning har inspirerats av rationalismens fokus

på karriär och kortsiktighet. Oavsett inspirationskällor framhäver författarna vikten av att

ny-normativ styrning inte ersätter normativ och traditionell styrning utan fungerar i

kombination eller som komplement (Fleming & Sturdy, 2009:572). Ett tydligt fokus inom

ny-normativ styrning är att betona vikten av att ha roligt på jobbet genom att anställda

uttrycker lekfulla och roliga sidor hos sig själva (Fleming & Sturdy, 2009:573). Forskare

menar att detta främjar mångfald och skapar en känsla av tillhörighet och lojalitet (Fleming &

Sturdy, 2009:574). Fleming och Sturdy argumenterar för att vikten av att ha roligt på jobbet

leder till att anställda älskar att vara en del av företaget, mer än företaget i sig (Fleming &

Sturdy, 2009:574).
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Fleming och Sturdy betonar att ny-normativ styrning kan fungera som en typ av kontroll av

anställda på flera sätt. Organisationen kontrollerar exempelvis de anställdas beteenden genom

att sammankoppla arbetsprestation med individens egenskaper (Fleming & Sturdy,

2009:574). Vidare lyfter författarna att uppmuntran att ‘vara sig själv’ kan fungera som en

form av självdisciplin då all framgång men även motgång går direkt att koppla till den

anställdas person (Fleming & Sturdy, 2009:578). Samtidigt som organisationen uppmuntrar

till att vara sig själv så finns det ofta tydliga gränser för vad som är ett accepterat beteende

(Fleming & Sturdy, 2009:574). Organisationen kontrollerar samtidigt vilka personer som

släpps in i organisationen redan i rekryteringsprocessen och att folk som inte passar med

organisationens värderingar inte kommer att trivas (Fleming & Sturdy, 2009:578).

4. Metod
Kapitlet inleds med en redogörelse för vald metodansats. Vidare presenteras kort

organisationen som ligger till grund för studien. Därefter redogörs och motiveras

urvalsmetoden i relation till studiens syfte följt av en redogörelse för insamlingsproceduren,

det vill säga hur vi har gått tillväga för att samla in materialet. Fortsatt redogörs för vald

analysteknik samt hur kodningsarbetet gått till. I avsnittet om reliabilitet och validitet

diskuteras styrkor och svagheter med studien i relation till metodvalet. Slutligen redogörs för

viktiga etiska aspekter.

4.1 Metodansats
Den valda metodansatsen i studien är kvalitativ innehållsanalys. Enligt Heish och Shannon

(2005:1278) definieras ansatsen som en forskningsmetod där forskaren tolkar innehållet i

textdatan genom att koda och identifiera bakomliggande mönster och teman. Kvalitativ

innehållsanalys utgår från öppna och generella forskningsfrågor, vilket även är en anledning

till valet av ansats då de utformade intervjuguiderna präglas av öppna frågor (Bryman,

2018:459). Typen av kvalitativ innehållsanalys som studien utgår från är konventionell

innehållsanalys. Denna typ av analysmetod lämpar sig när forskaren arbetar induktivt och vill

att teman och mönster växer fram utan stark styrning av teori och tidigare forskning (Hsieh &

Shannon, 2005:1279). Forskaren arbetar således inte utefter förutfattade koder, teman eller

teorier som styr insamlingen av empiri. Koderna skapas i stället till följd av den insamlade

datan. Detta anses lämpligt för denna studie då insamlingen av empiri grundar sig i

informanternas egna uppfattningar av rollen som mellanchef och det är svårt att innan

intervjuerna förutspå relevanta kategorier och koder. Transkriberingen från intervjuerna
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kommer således bearbetas genom att utforma koder för att urskilja relevanta teman och

mönster kopplat till frågeställningarna.

Till följd av att studien undersöker personers egna uppfattningar av rollen som mellanchef går

det att tänka sig att fenomenologi hade lämpat sig som metodansats. Inom fenomenologin

fokuserar forskningen på hur saker och händelser upplevs som fenomen och det är viktigt att

ha ett öppet angreppssätt till empirin (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008:95–97). I och

med att vår studie inte endast syftar till att undersöka personernas upplevelser, utan vidare vill

analysera dessa utifrån ett organisatoriskt perspektiv, föreföll dock ansatsen inte optimal till

analysen av materialet. Det fenomenologiska tankesättet har dock inspirerat oss som forskare

till att ha ett öppet och mottagligt förhållningssätt till informanternas svar.

4.2 Kort om organisationen
Studien genomförs på ett stort företag inom revisions- och rådgivningsbranschen med

ungefär 3 000 anställda i Sverige. Organisationen har en tydlig hierarkisk struktur med olika

avdelningar och flera led från högsta ledning till längst ner i organisationen. Vidare är

organisationen välkänd i Sverige och erbjuder många karriärmöjligheter inom en mängd olika

specialistområden. Organisationen består av två delar: kärnverksamheten och

verksamhetsstöd. Samtliga informanter i studien arbetar på olika avdelningar inom

verksamhetsstöd, det vill säga stödfunktioner till kärnverksamheten: IT, Finans,

Riskhantering, och Kund- och marknadsutveckling. För att undvika röjning av

informanternas identiteter har företaget och informanterna anonymiserats. Företaget benämns

fortsättningsvis som ‘företag X’. Förklaring om hur informanterna benämns beskrivs

tydligare i avsnittet om material och urval. Vi har även valt att inte särskilja vilka avdelningar

enskilda informanter arbetar på. Detta val gjordes efter önskemål från informanterna. I vissa

fall har vi därför generaliserat svar avseende specifika arbetsuppgifter för att försvåra

identifiering av informanterna.

Studien fokuserar på första linjens mellanchefer inom organisationen. Som nämnt i kapitlet

om tidigare forskning är den typen av mellanchef vanligtvis den närmaste chefen för den

operativa verksamheten och kan ofta inneha ansvarsområden såsom leverans, personal,

budget och utveckling (Socialstyrelsen, 2021). Den närmaste överordnade chefen är vidare ett

steg högre upp i hierarkin än mellanchefen, men har själv flera led över sig i organisationen.

Strukturen och hierarkin inom företag X kan vara svår att överblicka. I syfte att tydliggöra
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organisationsstrukturen och var mellancheferna och överordnade chefer befinner sig har en

organisationskarta utformats (Bilaga 1). Organisationskartan visar att organisationen är

uppdelad i två delar: kärnverksamhet och verksamhetsstöd. För att förenkla bilden fokuserar

dock organisationskartan endast på strukturen inom verksamhetsstöd då det är denna del av

företag X som berörs i studien. På organisationskartan benämns mellanchefen “Första linjens

mellanchef” och deras närmaste överordnade benämns “Avdelningschef”.

4.3 Material och urval
I detta avsnitt presenteras och motiveras urvalsmetoden i relation till studiens syfte. Syftet

med studien är att problematisera mellanchefsrollen och att bidra med kunskap från olika

aktörer i organisationen för att belysa detta. Det är således viktigt att informanterna uppfyller

vissa krav för att vara relevanta för intervju. Till följd av mängden krav som ställts på

informanterna användes ett kriteriestyrt urval. Kriteriestyrt urval är exempel på ett målstyrt

urval där informanterna väljs ut baserat på ett antal kriterier som är relevanta för att besvara

forskningsfrågorna (Bryman, 2018:496-497). Ambitionen var att intervjua fem mellanchefer

och deras respektive närmaste chef, alltså fem stycken mellanchef/överordnade-par. För fem

informanter var därför ett kriterium att vara mellanchef och för fem informanter var det ett

kriterium att vara närmaste chef till denna mellanchef. Det övergripande kriteriet var alltså att

mellanchefernas närmsta chef deltar och inte vilken överordnad chef som helst. Detta för att

möjliggöra en jämförelse och olika perspektiv på samma arbetsrelation. Studien undersöker

mellanchefsrollen på ett stort svenskt revision- och rådgivningsföretag, vilket innebär ett krav

på att samtliga informanter arbetar där. Viktigt att poängtera är att det inte går att generalisera

resultatet vid ett målstyrt urval (Bryman, 2018:496). Slutsatser i resultatet säger därför endast

något om vår urvalsgrupp och inte om samtliga mellanchefer i populationen. En begränsning

med urvalet kan vara att informanterna står i relation till varandra. Informanterna kontaktades

parvis vid förfrågan om ett deltagande i studien vilket innebär att paren är medvetna om

varandras deltagande. Trots att informanterna är anonyma i studien medför detta därför en

risk att informantparen kan identifiera varandra genom svaren.

Tio informanter har intervjuats: fem mellanchefer och deras respektive närmaste överordnade

chef. Som nämnt ovan arbetar samtliga informanter på olika avdelningar inom

verksamhetsstöd, det vill säga olika stödfunktioner till företagets kärnverksamhet. Ett

mellanchef/överordnade-par benämns fortsättningsvis som ‘Informantpar’. Mellanchef och

respektive överordnad i varje informantpar har samma siffra efter sitt namn för att kunna
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relatera paren till varandra. Exempelvis i Informantpar 1 så finns Mellanchef 1 och

Överordnad 1. Indelningen gäller samtliga informantpar.

4.4 Genomförande
Avsnittet redogör för insamlingsproceduren, det vill säga hur vi gått tillväga för att samla in

materialet. Den inledande kommunikationen med företaget initierades via personliga

yrkeskontakter. En person med övergripande inblick i företagets samtliga avdelningar

kontaktades via mail. Därefter genomfördes två möten där vi mer utförligt förklarade studiens

syfte och vilka typer av informanter som önskades till intervjuerna. Efter dessa möten blev vi

hänvisade till ytterligare en person för att lättare nå ut till potentiella informanter i

verksamheten. Vi hade även med denna person ett möte gällande studiens syfte och de typer

av informanter som önskades till intervjuerna. Denna individ tog sedan kontakt med ett flertal

personer inom verksamheten baserat på kriterierna gällande deltagande i studien. När

informanterna tackat ja till att medverka, skickade vi ut ett informationsbrev (Bilaga 2) via

mail.

Därefter genomfördes enskilda intervjuer med samtliga informanterna på ungefär 45 minuter.

Intervjun utgick från en semistrukturerad form där två flexibla intervjuguider användes

(Bilaga 3). Vid semistrukturerade intervjuer förbereds en intervjuguide i förväg med frågor

rörande specifika teman som är av intresse att behandla vid intervjutillfället (Bryman,

2018:260,563). Då vi valde att intervjua både mellanchefer och deras närmaste överordnade

utformades två olika intervjuguider, en med frågor och teman rörande mellanchefens

perspektiv och en rörande den överordnades perspektiv. Trots att en intervjuguide utformats i

förväg gavs utrymme att ställa ytterligare följdfrågor under intervjun som var i anknytning till

de olika svar informanterna gav på frågorna. Det fördelaktiga med en semistrukturerad

intervjuform är dess flexibilitet samt att informanten ges stor frihet att på egen hand utforma

svar på de frågor som ställs (Bryman, 2018:563). Samtliga intervjuer genomfördes av båda

uppsatsförfattarna och de förberedda frågorna i intervjuguiden delades upp sinsemellan för ett

likvärdigt deltagande under intervjutillfällena. Revidering av intervjuguiderna har genomförts

löpande. Exempelvis har frågornas ordningsföljd ändrats och utvecklande frågor rörande

arbetsrelationer har adderats.

Intervjuerna genomfördes över det digitala mötesverktyget Google Meet, vilket var

fördelaktigt då vi och informanterna befunnit oss på skilda geografiska platser. För att
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underlätta inför efterkommande transkribering och analys spelades intervjuerna in på två

mobila enheter. Detta tillät att upprätthålla fokus på informanterna och eliminerade risken att

distraheras av att föra anteckningar. Under intervjutillfället var kameran påslagen och

samtliga befann sig i en avskild, tyst miljö, vilket minskade risken för eventuella

störningsmoment (Bryman, 2018:566,593). Att hålla intervjuerna digitalt med kameran

påslagen gjorde att dessa blev snarlika en fysisk intervju, där även informanternas minspel

kunde uppmärksammas. Minspel i kombination till informanternas svar är viktigt för att

kunna urskilja känslor som exempelvis obehag och förvirring (Bryman, 2018:583). Det

underlättade även för oss att upprätthålla sensitivitet och empati genom att se individen som

intervjuades. Som intervjuare är det enklare att se om en fråga frambringar reaktioner som

visar att informanten möjligtvis inte känner sig helt bekväm (Bryman, 2018:567). En

begränsning med digital intervju är risken för uppkomst av tekniska problem som kan

försämra intervjuns kvalitet. Detta kan i sin tur försvåra transkriberingen om det inte går att

urskilja vissa delar i inspelningen på grund av dålig anslutning (Bryman, 2018:593). Överlag

var genomförandet av intervjuerna tillfredsställande. Under ett fåtal intervjuer uppstod dock

kortvariga problem med internetuppkopplingen, men var inget som påverkade vidare

transkribering.

Efter intervjuerna transkriberade vi det inspelade materialet i syfte att skapa analyserbar text.

Till följd av mängden intervjuer transkriberades några intervjuer direkt efter intervjun, medan

andra transkriberades med några dagars mellanrum. Vid transkribering är det viktigt att göra

en fullständig redogörelse av intervjun för att kunna fånga upp inte bara vad personen säger,

utan även hur personen säger det (Bryman, 2018:577). Vi använde oss därför av olika

markeringar i transkriberingen: kommatecken för att tydliggöra kortare pauser, hakparenteser

för att kunna infoga kommentar såsom information kring att informanten skrattade, samt två

punkter för att synliggöra en oavslutad mening. Vi inkluderade även läten från informanterna

såsom “ehh” dels för att kunna granska oss själva kring huruvida vi ställde otydliga frågor,

dels för att kunna tolka eventuell osäkerhet från informanterna avseende svaret på frågan.

4.5 Analysteknik
I studien används Miles och Hubermans metod för kvalitativ analys. Den utgår från tre olika

steg (Lindgren, 2014:33–41): kodning (reduktion av data), tematisering (presentation av data)

och summering (slutsatser och verifiering).
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Det första steget i processen, kodning, handlar om att reducera datan och göra det insamlade

materialet mer hanterbart. Målet med kodningen är alltså att identifiera viktiga drag och

mönster i materialet för att underlätta en analys (Lindgren, 2014:37). Inledningsvis skapades

tydlig struktur avseende de transkriberade intervjuerna. Denna struktur handlade exempelvis

om vilka intervjuer som avser samma arbetsrelation, det vill säga informanter i samma

informantpar. Genom att skapa denna struktur gavs möjligheten att lättare se mönster och

teman mellan olika mellanchefer men också mellan informantparen. I och med att vi arbetar

induktivt förhöll vi oss öppna till empirin utan att skapa förutbestämda koder. Lindgren

(2014:38) beskriver att nästa del i processen handlar om att skapa tillfälliga koder i materialet

som anses särskilt intressanta. Vid kodningens början fann vi några övergripande koder i

materialet från intervjuerna: ‘motivation för mellanchefsrollen’, ‘beskrivning av

mellanchefsrollen’, ‘utmaningar i mellanchefsrollen’, ‘arbetsrelationer’ och ‘generellt om

organisationen’. Samtliga övergripande koder innehöll flera underkategorier. Under

kodningens gång jämfördes materialet med befintliga koder för att avgöra om materialet

passade in i dessa eller om det fanns behov av att skapa nya koder.

Vid analysprocessens efterföljande steg, skedde en tematisering av de först utformade

koderna för att ordna dessa mer noggrant samt se hur olika koder står i relation till varandra

(Lindgren, 2014:34,40). Tematiseringens mål är att förfina och utveckla koderna så att de på

ett så rättvist och tydligt sätt som möjligt tematiskt återspeglar materialets huvudinnehåll.

Denna del av processen är en central del för analysen där vi som forskare ska hitta mönster

och kopplingar som anses betydelsefulla för studien (Lindgren, 2014:39–40). I detta fall

urskilja koder som relaterar till studiens huvudsakliga syfte: att problematisera och förklara

mellanchefsrollen.

De initiala koderna bearbetades och vissa koder slogs samman tills vi hade två övergripande

teman kvar: ‘motivation för mellanchefsrollen’ och ‘beskrivning av mellanchefsrollen’. I

temat ‘motivation för mellanchefsrollen’ berörs även de tidigare koderna ‘arbetsrelationer’

och ‘generellt om organisationen’. I temat ‘beskrivning av mellanchefsrollen’ berörs även

‘utmaningar i rollen’, ‘arbetsrelationer’ och ‘generellt om organisationen’. Dessa två

övergripande teman utgör vidare strukturen för resultat- och analysdelen. Temat ‘motivation

för mellanchefsrollen’ besvarar då frågeställning 1 och temat ‘beskrivning av

mellanchefsrollen’ besvarar slutligen frågeställningarna 2 och 3.
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Det tredje och sista steget i analysen är summering. Här slås resultaten av de tidigare stegen

samman i ett försök att få en sammanhållen beskrivning eller förklaring av det objekt som

studerats. För att slutsatser ska kunna dras i denna del krävs det att vi som forskare upplever

att en mättnad i kodning och tematisering uppnåtts (Lindgren, 2014:41). Trots ett gediget

kodningsarbete går det dock inte att dra slutsatser bortom studieobjektet till följd av det

kriteriestyrda urvalet.

4.6 Tillförlitlighet och äkthet
Till skillnad från kvantitativ forskning där validitet och reliabilitet är vanliga kvalitetsmått,

talar forskare mer frekvent om tillförlitlighet och äkthet inom kvalitativ forskning (Bryman,

2018:467). Studien eftersträvar tillförlitlighet och äkthet för att säkerställa kvaliteten.

Tillförlitlighet består av fyra delar: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att

styra och konfirmera. Det första kriteriet, trovärdighet, handlar om att säkerställa att

forskarens uppfattning av den sociala verkligheten överensstämmer med informantens

(Bryman, 2018:467). För att uppfylla detta krav ställdes kontrollerande frågor efter

informanternas svar för att klargöra otydligheter och säkerställa att informanten blev korrekt

tolkad. Vidare beskrivs det andra kriteriet, överförbarhet, med vikten av att ge djupa och

detaljrika beskrivningar av informanternas verklighet för att möjliggöra överförbarhet av

resultat (Bryman, 2018:467–468). Detta kriterium präglade de semistrukturerade

intervjuerna, där följdfrågor ofta innebar att informanterna fick utveckla tidigare resonemang.

Det tredje kriteriet, pålitlighet, handlar om vikten av att tydligt redogöra alla delar av

forskningsprocessen (Bryman, 2018:468). Hög pålitlighet eftersträvades genom transparent

och kontinuerlig redogörelse av den valda metoden där både för- och nackdelar diskuterades.

Det sista delkriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, handlar om att trots omöjlighet till

objektiva resultat inom forskningen, försöka säkerställa att forskaren agerat i god tro

(Bryman, 2018:470) Kriteriet har beaktats genom att redogöra för och försöka säkerställa att

personliga värderingar eller teoretiska inriktningar inte har påverkat studiens resultat och

slutsatser.

Avslutningsvis är det också av vikt att studien har hög äkthet. Detta innebär i kort att studien

ska ge en rättvisande bild av verkligheten och bidra med nya perspektiv för de medverkande

informanterna (Bryman, 2018:470). Kriteriet eftersträvades genom den öppenhet och

flexibilitet som präglat samtliga intervjuer för att säkerställa att svaren speglar verkligheten.
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4.7 Etiska överväganden
I kvalitativ forskning finns flertalet viktiga etiska överväganden att ha i beaktning. Bryman

(2018:170) diskuterar fyra etiska krav vid kvalitativ forskning: samtyckeskravet,

informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Inför intervjuerna skickades

ett informationsbrev ut till samtliga informanter med viktig information kopplat till dessa

etiska aspekter. Inledningsvis under intervjuerna upprepades även viktiga delar i

informationsbrevet. Avseende samtyckeskravet betonade vi återigen att deltagandet är

frivilligt samt att hen har rätt att avbryta medverkan när som helst. För att säkerställa

informationskravet upprepade vi även syftet med studien, hur intervjun är strukturerad samt

vad materialet kommer att användas till. Informanterna erhöll då också information kring att

intervjumaterialet kommer att behandlas med största konfidentialitet, att endast

uppsatsförfattarna och handledaren kommer ta del av materialet samt att uppgifterna endast

kommer användas i forskningssyfte. Informanternas och organisationens namn har vidare

anonymiserats för att undvika röjning av identiteter. På så sätt sökte vi tillmötesgå även

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det finns även en viktig etisk aspekt som handlar

om respekt för en persons privatliv (Bryman, 2018:170). Studien kommer inte behandla något

uppenbart känsligt ämne men det kommer oavsett finnas en medvetenhet kring att personer

tolkar frågor på olika sätt och upplever saker mer eller mindre jobbigt att prata om. Intervjun

innehåller exempelvis frågor om arbetsrelationer med överordnade och underordnade, vilket

möjligtvis är en jobbig fråga att svara på för vissa. För att säkerställa att informanternas

integritet inte kränks kommer därför intervjuerna att genomföras med största lyhördhet och

försiktighet.

5. Resultat och analys
I detta kapitel presenteras studiens resultat samt analyseras utifrån valda teorier. Inledningsvis

i avsnitt 5.1 redogörs för vad som motiverar mellanchefen i rollen vilket analyseras utifrån

ny-normativ styrning. I avsnittet besvaras frågeställning 1. Vidare i avsnitt 5.2 presenteras

beskrivningar av mellanchefsrollen från både mellanchefens samt den överordnades

perspektiv och analyseras med hjälp av nyinstitutionell teori. I avsnittet besvaras

frågeställningarna 2 och 3.

Analysen har utgått från de tematiserade koderna som framkom vid bearbetning av

intervjumaterialet. Då ‘motivation för mellanchefsrollen’ samt ‘beskrivningar av
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mellanchefsrollen’ var två tydliga mönster under tematiseringen kommer därför dessa två

teman att utgöra strukturen för resultat- och analyskapitlet. Detta föreföll även rimligt då det

första temat är tydligare sammankopplat till ny-normativ styrning medan det senare är mer

sammankopplat till nyinstitutionell teori. Vid analys av materialet visade det sig dock att

resultat kopplat till motivation för mellanchefsrollen även var relevant att analysera utifrån

nyinstitutionell teori. Därför kommer delar av resultatet från avsnitt 5.1.1 om motivation för

mellanchefsrollen att återupptas i analysdelen av avsnitt 5.2 av beskrivning av

mellanchefsrollen. Detta för att kunna analyseras utifrån nyinstitutionell teori och tydligare

separera teorierna till varsitt avsnitt.

Tio intervjuer har genomförts med fem mellanchefer och deras respektive överordnade chefer

på ett stort svenskt revision- och rådgivningsföretag. Som nämnt i kapitel 4 om metod så är

företaget, samtliga informanter och avdelningar anonymiserade. Företaget benämns alltså

som ‘företag X’ och ett mellanchef/överordnade-par benämns som ‘Informantpar’. Vidare har

mellanchef och respektive överordnad i varje informantpar samma siffra efter sitt namn för

att kunna relatera paren till varandra. Exempelvis i Informantpar 1 så finns Mellanchef 1 och

Överordnad 1. Indelningen gäller samtliga informantpar.

5.1 En roll, flera drivkrafter
Mellanchefsrollen har utvecklats till en viktig roll inom organisationer. Samtidigt menar

många forskare att rollen kan vara problematisk utifrån en rad aspekter. Det är därför av

intresse att undersöka vad som motiverar mellanchefen i rollen, vilket undersöks och

analyseras i detta avsnitt.

5.1.1 Motivation för mellanchefsrollen

Samtliga fem mellanchefer trivs i rollen som mellanchef. Det finns samtidigt olika

anledningar till detta och vad som motiverar dem i rollen. En stor drivkraft för flera

mellanchefer är möjligheten att driva utveckling och förändring; både utveckling i teamet och

samtidigt utåt i organisationen. För Mellanchef 1 är det viktigt att röra sig mot det strategiska

för att trivas och utvecklas i rollen som första linjens mellanchef. Att arbeta strategiskt är

motiverande även för Mellanchef 5 som menar att en av drivkrafterna till att hen tog sig an

rollen är att det är en ledarroll och att man får vara med och bestämma. Personalansvaret är

inte den primära drivkraften utan det är att vara med i det strategiska arbetet och driva

utvecklingen framåt.
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[...] sen är det ju jättekul att det här är första gången som jag har något personalansvar, det är

kul, dock är ju inte det den primära drivkraften för mig kanske i att ta den här rollen utan det är

mer att få vara med mer strategiskt och driva utvecklingen. - Mellanchef 5

Mellanchef 5 motiveras samtidigt av att det är en fri och entreprenöriell organisation där man

utformar arbetet till det man tycker att det borde vara utan att begränsas till interna processer

och ramverk. Även flexibiliteten i rollen är en motivation för flera mellanchefer. Samtliga

mellanchefer menar att rollen till en början varit relativt otydlig och att de med tiden

utvecklat rollen till sin egen. Mellanchef 1 betonar att utöver att drivas av möjligheten att

utveckla teamet, är en drivkraft att kunna förändra och påverka sin egen roll. Även

Mellanchef 3 säger att hen drivs av kombinationen av att se människor runt sig utvecklas och

samtidigt utveckla sin roll och vägen framåt för organisationen. Denna

förändringsbenägenhet är enligt mellancheferna och överordnade chefer något som präglar

företag X, men är samtidigt något som inte passar alla. Mellanchef 1 säger att:

[...] vi är ju bra på att förändra på företag X. Så gillar man inte förändringar, då är det är helt fel

ställe att jobba på för det sker förändringar konstant här hos oss. - Mellanchef 1

Trivseln i organisationen är samtidigt en tydlig motivation för samtliga mellanchefer och

Mellanchef 2 säger att bra kollegor och god stämning är väldigt viktigt. Organisationen

fokuserar mycket på relationsskapande och Mellanchef 4 menar att relationer är viktigare än

själva jobbet “[...] På företag X handlar det mycket om relationer, det är det som är det

viktiga [...] arbetet spelar ingen roll så länge du har en bra relation. Resten löser sig så

länge du har bra relationer och mår bra”. Samma mellanchef beskriver hur det på hens

tidigare arbetsplats aldrig känts rätt men att hen nu är på helt rätt företag. Trivseln i

organisationen är en stor anledning till att hen motiveras i rollen och säger skämtsamt att

företag X är det bästa som hänt hen:

[...] här blir jag uppskattad för den jag är, inte trots den jag är [...] Så jag har liksom hittat rätt i

livet. - Mellanchef 4

På samma sätt som ovan, menar även flera överordnade chefer att den sociala aspekten

motiverar mellancheferna och andra medarbetare inom organisationen. Organisationen

framställs av samtliga informanter som en plats där anställda trivs vilket till stor del beror på
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den sociala interaktionen medarbetare emellan. För att uppnå en arbetsmiljö där människor

trivs har företag X på senare år även arbetat aktivt med olika värderingsfrågor. Överordnad 3

berättar att de på senare år har arbetat mycket med olika beteendeförändringar och definierat

olika typer av beteendeexempel som matchar företagets värderingar. Hen menar också att

första linjens mellanchefer blivit galjonsfigurer i förändringsarbetet i och med att de är

närmast de operativa teamen.

[...] vi har satt jättemycket jobb på att definiera beteendeexempel i förhållande till

värderingarna. Det har ju gått ut på att gjuta mod i dom här i att våga förändra hela sitt beteende

och det gäller ju hela verksamheten. De som blir galjonsfigurerna i det här, det blir ju

mellancheferna. - Överordnad 3

Ytterligare motivation för rollen är för vissa mellanchefer möjligheten att ta nästa steg i

karriären. För de två yngsta mellancheferna, Mellanchef 4 och 5, är karriärutvecklingen en

tydlig anledning till att de initialt tog sig an rollen. Redan på anställningsintervjun hade

Mellanchef 5 på frågan var hen ser sig själv om fem år svarat lite skämtsamt men ändå seriöst

“[...] då har jag tagit min chefs roll”. Övriga mellanchefer, samtliga i medelåldern,

motiveras och drivs inte personligen av karriärmöjligheter, men har ändå förståelse för att

många tar sig an rollen utifrån det motivet. Dessa mellanchefer lyfter snarare att flexibiliteten

och möjligheten att forma sin egen roll är viktiga drivkrafter.

[...] Jag tror att många vill ha den för att ta sig vidare till något annat. Jag tror den andelen av

folk som jag, som vill ha den och trivas i den, och känner att jag är nöjd här, tror jag är färre. -

Mellanchef 1

[...] Jag tror att det är en språngbräda faktiskt, det är inte direkt en lättsimmad roll. - Mellanchef

3

Mellanchef 4 och 5 menar samtidigt att rollen är attraktiv inom och utanför organisationen då

många vill ha en ledarroll. Mellanchef 4 hade exempelvis sökt rollen tre gånger innan hen

fick den. Fler mellanchefer och även överordnade chefer håller med om att rollen är attraktiv

både inom och utom organisationen. Överordnad 5 menar dock att trots att rollen är attraktiv

så stannar inte människor i rollen så länge då det långsiktiga fokuset förmodligen ligger högre

upp i organisationen. Trots att Mellanchef 3 trivs i rollen och inte ser den som en språngbräda

till något annat kommer hen inte vara kvar i rollen så länge då hen är sugen på en ny
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utmaning. Hen ser dock ingen anledning att byta företag utan tänker endast byta roll inom

organisationen. Trots fjorton år inom samma organisation menar hen att “Det finns nog andra

spännande saker inom företag X att jobba med”. Även Mellanchef 4 uppskattar möjligheten

att byta roll inom företaget och göra karriär utan att behöva byta arbetsgivare.

Även flera överordnade chefer menar att karriärutveckling motiverar mellanchefen i rollen.

Överordnad 2 ger en bild av den karriärshets som finns inom företag X vilket är tydligt i

mellanchefsrollen. Hen uttrycker att “[...] det finns ju den andetonen lite grann, så nog kan

man förstå det att ja, the only way is up på något sätt”. Även Överordnad 5 säger att hela

organisationen är uppbyggd på att man ska vilja klättra uppåt i organisationen.

Organisationen arbetar strukturerat med ett grade-system där anställda kan klättra uppåt och

få mer mandat ju högre grade. Denna grade-struktur är tydligast i kärnverksamheten men

genomsyrar hela organisationen. Hen beskriver organisationen som ‘the opportunity of a

lifetime’ och trivs samtidigt personligen väldigt bra inom organisationen. Både Överordnad 3

och Överordnad 5 berättar om att organisationen består av många ambitiösa och drivna

människor med en hög lägstanivå avseende prestationer.

5.1.2 Analys av motivation till mellanchefsrollen

I resultatavsnittet ovan redogörs för olika anledningar till att mellancheferna motiveras i

rollen. De olika motivationsfaktorerna som framkommer är trivsel på företaget, möjligheterna

till karriärutveckling samt att rollen är en ledarroll som innehar självbestämmande, flexibilitet

och utvecklingsmöjligheter. I följande avsnitt problematiseras mellanchefsrollen och söker

förklara varför detta motiverar mellancheferna utifrån det teoretiska perspektivet ny-normativ

styrning.

Fleming och Sturdy (2009) menar att individualism står i centrum inom den ny-normativa

styrningen. En aspekt av denna individualism som beskrivs av samtliga mellanchefer är hur

de med tiden utformat och utvecklat rollen till sin egen. Att det finns en flexibilitet och frihet

i rollen är en motivationsfaktor för flera mellanchefer. Mellanchef 5 motiveras av att

organisationen är en fri och entreprenöriell organisation som inte begränsar anställda till

interna processer och ramverk. Möjligheten att kontinuerligt förändra och påverka sin egen

roll är även en drivkraft för Mellanchef 1 och Mellanchef 3. Det verkar således som att

individualism och individens självbestämmande har ett tydligt fokus inom företag X. Inom

den ny-normativa styrningen där individualismen är central uppmuntras individen till att
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‘vara sig själv’, vilket skiljer sig från den normativa styrningen där organisationer formar

individer efter gemensamma mål (Fleming & Sturdy, 2009:569). Mellancheferna på företag

X motiveras av friheten att själva utveckla sin roll så att arbetssättet blir optimalt utifrån

individens egenskaper. Detta är intressant att sätta i jämförelse med den ny-normativa

styrningen som vidare menar att organisationer vill komma åt privata egenskaper hos

individen som tidigare varit skyddat från organisationen. Organisationer använder sedan de

privata egenskaperna som en resurs för att ge en ökad produktion (Fleming & Sturdy,

2009:571). I stället för att forma mellanchefsrollen utifrån organisationens gemensamma mål

tillåter företag X samtliga mellanchefer att utveckla rollen till att överensstämma med sin

egen person. Mellancheferna utformar därför sitt optimala arbetssätt. Det individanpassade

arbetssättet blir således en fördelaktig resurs för företag X då det resulterar i positiva

konsekvenser för organisationens effektivitet och produktivitet. Att ‘vara sig själv’ menar

därför Fleming och Sturdy (2009:571) inte är en garant för fullt självbestämmande utan kan

uttryckas som en form av kontroll och styrning från organisationen. Friheten och

självbestämmandet i rollen som samtliga mellanchefer uttrycker som en stor

motivationsfaktor kan således även ses som en form av indirekt kontroll och styrning från

företag X. Uppmuntran till självbestämmande och att ‘vara sig själv’ fungerar även som en

självdisciplin då all framgång samt motgång går att koppla direkt till den anställdas person

(Fleming & Sturdy, 2009:578). Detta gör att företag X inte behöver hålla ständig uppsyn över

mellancheferna som på egen hand upprätthåller disciplin för att undvika personligt

misslyckande.

Inom den ny-normativa styrningen är de anställdas trivsel viktig. För att uppnå trivsel är det

viktigt att medarbetarna tillåts uttrycka känslor och sin identitet kring arbetsprestationen,

snarare än själva arbetsprestationen i sig (Fleming & Sturdy, 2009:572). Trivsel i företag X är

ytterligare en tydlig motivationsfaktor för samtliga mellanchefer. I resultatet beskrivs företag

X av både mellanchefer och överordnade som en organisation där de anställda trivs.

Informanterna förklarar att ett stort fokusområde på företag X är relationsskapande mellan

anställda. Att skapa bra relationer med kollegor är viktigare än själva arbetet i sig. Mellanchef

4 betonar vikten av relationer på företag X och förklarar att arbetet inte spelar någon roll så

länge du som anställd har bra relationer. Hen förklarar vidare att om de anställda har goda

relationer och mår bra så ‘löser sig’ resterande. Ytterligare en central del av den ny-normativa

styrningen är att ha roligt på jobbet genom att de anställda uttrycker roliga och lekfulla sidor

av sig själv (Fleming & Sturdy, 2009:573). Det går att se relationsskapandet medarbetare
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emellan som en del av att ha roligt på jobbet. För att skapa bra relationer visar möjligtvis

individer inom företag X fler sidor av sin personlighet som inte enbart är arbetsrelaterade.

Mellanchef 2 anser att viktiga faktorer för trivsel på företag X är just god stämning och bra

kollegor. Ett flertal överordnade menar även att den sociala aspekten motiverar

mellancheferna och samtliga informanter förklarar att den är en stor anledning till trivseln på

företag X. Att medarbetare tillåts uttrycka sina känslor, sin identitet och ha roligt på jobbet

uppskattas särskilt av Mellanchef 4 som menar att hen aldrig trivts lika bra hos tidigare

arbetsgivare som på företag X. Hen förklarar att på företag X uppskattas hen “för den jag är,

inte trots den jag är” och känner därmed att hen hittat rätt i livet genom att bli en del av

organisationen. Vikten av att ha roligt på jobbet skapar känslor av tillhörighet och lojalitet

hos medarbetarna, vilket gör att de anställda älskar att vara en del av företaget, mer än själva

företaget i sig (Fleming & Sturdy, 2009:574).

Den ny-normativa styrningen är tydligt sammankopplat med normativ styrning, men innehar

även likheter med rationell styrning avseende fokuset på individen. Ny-normativ styrning har

till exempel inspirerats av rationalismens fokus på karriär och kortsiktighet (Fleming &

Sturdy, 2009:572). Mellancheferna och överordnade beskriver att företag X genomsyras av

karriärutveckling och ständigt förändringsarbete. Möjligheten att ta nästa steg i karriären och

en förändringsbenägen organisation menar flera mellanchefer är en motivationsfaktor.

För Mellanchef 1 och Mellanchef 5 är det viktigt att rollen även innefattar strategiskt arbete i

form av utveckling och förändringsarbete. Mellanchef 5 betonar att den primära drivkraften

till att hen tog sig an rollen är att det är en ledarroll med mandat att vara med och driva

utveckling framåt. Karriärutvecklingen var således en anledning till att Mellanchef 5 initialt

tog sig an rollen, vilket även var resonemanget för Mellanchef 4. Båda menar att rollen även

är attraktiv såväl inom som utanför organisationen då många önskar att ha en ledarroll. Att

bilden av mellanchefsrollen som en ledarroll attraherar många håller även flera av

mellancheferna och överordnade med om. Även flera överordnade beskriver att

karriärutvecklingen motiverar mellancheferna i rollen. Överordnad 2 förklarar den

karriärshets som finns inom företag X, vilket tydligt syns i mellanchefsrollen. Även

Överordnad 5 beskriver den karriärshets som genomsyrar företag X och menar att hela

organisationen är uppbyggd kring att de anställda ska vilja klättra uppåt i hierarkin. Detta

menar hen är en anledning till att få stannar länge i mellanchefsrollen, trots att den är

eftertraktad. Fokuset inom företag X på att ge anställda möjligheter att ta nästa steg i

karriären visar de inslag från rationalismen som Fleming och Sturdy (2009) menar att

32



ny-normativ styrning tagit inspiration från. Att företag X genomsyras av karriärshets och att

man ska vilja klättra uppåt i hierarkin skapar således en kultur av kortsiktighet som den

ny-normativa styrningen även inspirerats av från rationalismen (Fleming & Sturdy,

2009:572).

Samtidigt finns det mellanchefer, samtliga i medelåldern som inte drivs av karriärmöjligheter

på samma sätt som de yngre mellancheferna. En av mellancheferna som inte anser

karriärutveckling som en primär drivkraft är Mellanchef 3. Samtidigt uttrycker hen ett sug

efter nya utmaningar och att hen därför inte kommer att stanna kvar i rollen så länge.

Mellanchef 3 förklarar dock att hen inte ser någon anledning till att byta företag, utan endast

har ambition att byta roll inom företag X då det “finns nog andra spännande saker inom

företag X att jobba med”. Trots att inte alla inom företag X har som primär drivkraft att

klättra uppåt i hierarkin som Mellanchef 3 är det synligt att de formas in i företagskulturen

präglad av karriärutveckling och kortsiktighet. Genom att ständigt ge anställda möjligheter

till karriärutveckling vare sig det innefattar att flytta upp ett steg i organisationen eller byta

till en annan roll, försäkrar sig företag X inte enbart att de stannar inom organisationen, utan

även att de stannar länge. Det går således att se det som att det finns en kortsiktighet kring

hur länge individer stannar i sina roller, men en långsiktighet kring hur länge de stannar inom

företag X.

Som ovan nämnt genomsyras även företag X av ett kontinuerligt förändringsarbete vilket är

en motivationsfaktor för samtliga mellanchefer. Förändringsbenägenhet anses positivt av

både mellanchefer och överordnade, men det betonas samtidigt att det inte passar alla.

Mellanchef 1 beskriver att “[...]vi är ju bra på att förändra på företag X. Så gillar man inte

förändringar, då är det helt fel ställe att jobba på för det sker förändringar konstant här hos

oss”. En typ av kontroll enligt den ny-normativa styrningen är att organisationer kontrollerar

vilka som släpps in i organisationen redan vid rekryteringsprocessen och de som inte passar

in med organisationens värderingar kommer inte att trivas (Fleming & Sturdy, 2009:578).

För att passa in och klara av att arbeta på företag X ska man tycka om förändring, vilket är

fördelaktigt för organisationen som således attraherar rätt individer. Utifrån den ny-normativa

styrningen blir således förändringsbenägenheten en kontroll av beteenden då enbart personer

som trivs i en miljö präglad av förändring attraheras. Samtidigt kan det argumenteras för att

företag X även formar redan befintligt anställda till att tycka om förändring. Exempelvis de

personer som inte är lika förändringsbenägna tvingas indirekt till anpassning för att fortsätta
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trivas och passa in i organisationen. Vidare visar resultatet att företag X på senare år arbetat

aktivt med värderingsfrågor för att uppnå en arbetsmiljö där de anställda trivs. Överordnad 3

beskriver att företag X arbetat mycket med beteendeförändringar och definierat olika typer av

beteendeexempel som överensstämmer med organisationens värderingar. Hen betonar även

att mellancheferna fungerat som galjonsfigurer i förändringsarbetet eftersom de befinner sig

närmast de operativa teamen. Även detta visar hur företag X kontrollerar de anställdas

beteenden då de som inte passar in med organisationens värderingar inte kommer att trivas.

Den ny-normativa styrningen menar även att samtidigt som organisationen uppmuntrar till att

vara sig själv så finns det ofta tydliga gränser för vad som är ett accepterat beteende (Fleming

& Sturdy, 2009:574). För att uppnå trivsel och passa in på företag X ansvarar de anställda för

att anpassa sig till förändringar och se till att beteenden matchar organisationens värderingar.

För mellancheferna blir ansvaret att förändra sina beteenden särskilt påtaglig då de ska föregå

med gott exempel för den operativa verksamheten. Detta då mellancheferna enligt

Överordnad 3 blir representativa för beteendeförändringen.

Slutligen finns det ett flertal aspekter som motiverar mellancheferna i sin roll: Möjligheten

till karriärutveckling, trivsel på företaget och att rollen innehar självbestämmande, flexibilitet

och utvecklingsmöjligheter. Det som mellancheferna finner motiverande i rollen förklaras

som ett resultat av kontroll och styrning från företag X. Mellancheferna blir indirekt formade

utifrån organisationens olika intressen som de enbart ser som positiva och

motivationshöjande. De bakomliggande orsakerna till mellanchefernas motivation är således

att de kontrolleras och styrs till att motiveras av det som företag X vill att de ska motiveras

av.

5.2 En roll, olika beskrivningar
Det råder vanligtvis konsensus om vad en mellanchef är, men det finns skilda uppfattningar

om vad den gör. I detta avsnitt redogörs för hur mellanchefsrollen beskrivs av mellanchef och

respektive överordnad inom företag X. Detta för att problematisera rollen och undersöka vad

eventuella skillnader i uppfattning av mellanchefsrollen kan bero på.

Som nämnt tidigare struktureras resultat- och analyskapitlet utefter två övergripande teman

som fokuserar på specifika frågeställningar och teorier. Material från temat ‘motivation för

mellanchefsrollen’ har dock visat sig vara relevant att analysera utifrån båda teorierna och
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visst material från avsnitt 5.1 om motivation för rollen kommer därför återupptas i

analysavsnittet 5.2.3.

5.2.1 Beskrivning av fördelning mellan operativt och strategiskt arbete

Samtliga mellanchefer anser sig arbeta mer operativt än strategiskt i rollen. Återkommande

ansvarsområden för samtliga är personal- och leveransansvar där coachning och stöttning av

medarbetare utgör en stor del av mellanchefernas vardag. Mellanchef 1 nämner att “[...] mitt

största ansvar är ju gruppen i sig, de är dem jag ska jobba mest med och stötta och coacha”.

Samtliga mellanchefer menar samtidigt att rollen är strategisk och beskriver att strategiskt

arbete innefattar utvecklingsarbete med överordnade och andra mellanchefer för att

effektivisera och utveckla processer. Mellanchef 2 arbetar även i styrgrupper för pågående

projekt inom sitt verksamhetsområde och menar att hen främst har en strategisk roll i dessa

grupper.

[...] så sitter jag med i styrgrupperna då för de här projekten också och hjälper till att styra det i

rätt riktning och se till att vi har rätt fart så vi kommer hinna i mål innan deadline och så vidare.

- Mellanchef 2

Mellanchef 1 beskriver att fördelningen mellan operativt och strategiskt arbete i relation till

sin närmaste chef inte alltid varit tydlig. När hen började på företaget fanns det ingen tydlig

beskrivning över arbetsuppgifterna förutom att hen skulle vara ‘Gruppchef’. Allteftersom har

rollen utvecklats och fördelningen mellan operativt och strategiskt arbete har blivit tydligare.

Nu har Mellanchef 1 uttalat övergripande ansvar över de operativa delarna och Överordnad 1

övergripande ansvar över det strategiska arbetet. Samtidigt menar Mellanchef 1 att hen

nuförtiden är betydligt mer involverad i processer och tillåts påverka arbetet framöver trots

att Överordnad 1 har huvudansvaret för det strategiska arbetet. Vidare beskriver även

Mellanchef 2 och Mellanchef 3 hur det tidigare i rollen varit otydligt i kommunikation och

fördelning av operativa och strategiska arbetsuppgifter i relation till sin närmsta överordnade.

Till följd av omorganisation på respektive avdelning där ett flertal led i hierarkin togs bort

upplevs nu kommunikationen och fördelningen av arbetsuppgifter mer tydlig för

mellanchefsrollen.

Både Mellanchef 3 och Mellanchef 4 anser att deras främsta ansvarsområden omfattas av

operativt arbete. De beskriver att de huvudsakliga uppgifterna är att se till att teamet utför rätt
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arbetsuppgifter så effektivt som möjligt, men även att se till att anställda trivs och mår bra.

Även om Mellanchef 3 och Mellanchef 4 anser sig ha övergripande operativt ansvar förklarar

de samtidigt att de önskar arbeta mer strategiskt än vad de gör i nuläget. Denna önskan om att

arbeta mer strategiskt grundar sig enligt båda på en förväntan från överordnade att rollen ska

omfattas av ytterligare strategiskt arbete. Mellanchef 3 upplever att det finns en

förväntansbild från Överordnad 3 att arbeta betydligt mer strategiskt, men att tidsutrymmet

inte finns. Mycket av det strategiska arbetet faller därför ‘mellan stolarna’.

[...] jag har den här potten med människor och jobba med och sen ska man parallellt jobba för

framtiden, det blir lite svårt när tiden inte riktigt räcker till. [...] jag har haft mycket mer att

jobba med än vad vi haft bemanning för, så då har det blivit lite moment 22. Den här strategiska

utvecklingen eller tanken att titta på den biten har inte varit möjlig helt enkelt. - Mellanchef 3

Mellanchef 2 och Mellanchef 5 är de som särskiljer sig mest av samtliga mellanchefer då de

anser sig arbeta nästan lika delar strategiskt och operativt.

[...] det är nog relativt lika delat, jag skulle kunna lämna det operativa mer om jag vill, men

känner ändå att det behöver stödja teamet i det operativa också, men det är ganska fifty fifty, det

tycker jag. Passar mig bra. - Mellanchef 2

Mellanchef 5 är relativt ny i rollen och menar att de dagliga arbetsuppgifterna är mycket

operativa till följd av att hen fortfarande utför det arbete som tidigare ingick i hens

specialisering. Mellanchef 5 menar att hen även är mycket involverad i utvecklingsarbete

samt beslutsprocesser vilket gör att rollen innehar en stor kombination av strategiskt och

operativt arbete.

[..] Den är ju strategisk såtillvida att vi liksom tittar flera år framåt i tiden och ser vad vi tror ska

komma och liksom ihop med verksamheten försöker bygga upp relationer och på styrelsenivå

på de företagen. Det är ju inget jag sen gör men jag är ju med och driver att det arbetet ska

hända liksom. - Mellanchef 5

För att ha möjlighet att avgöra om det finns en enhetlig bild gällande mellanchefsrollen krävs

även en redogörelse för de överordnades uppfattning av fördelningen mellan det strategiska

och operativa arbetet. Detta för att kunna sätta de olika uppfattningarna i relation till varandra

och se om bilden kring mellanchefsrollen överensstämmer inom organisationen.
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Gemensamt för samtliga överordnade är att de anser att mellanchefernas främsta huvudansvar

är att arbeta operativt med personal och leverans. Att till större del arbeta mer operativt än

strategiskt överensstämmer med samtliga mellanchefers uppfattning av sin roll. Dock har det

vid intervjutillfällena tydligt framkommit att uppfattningen kring fördelningen av mängden

operativt kontra strategiskt arbete skiljer sig åt. Exempelvis beskriver Överordnad 1

mellanchefsrollen som en operativ roll med huvudsakligt ansvar över att utföra teamets

dagliga arbete. Vidare anser Överordnad 1 att Mellanchef 1 framför allt är en facilitator som

ska se till att teamet hen har under sig arbetar med rätt förutsättningar.

[...] framför allt är hens roll att vara den här facilitatorn att se till att det funkar, att alla har bra

förutsättningar för att kunna göra sitt jobb och må bra- Överordnad 1

Överordnad 1 fortsätter beskrivningen av rollen med att förklara hur Mellanchef 1 enbart får

vara med på ‘ett hörn’ i det strategiska så att hen är insatt i vart verksamheten är på väg. Å

andra sidan anser Mellanchef 1 att hen är mycket delaktig i strategiska beslut kring processer

och framtida arbete.

Mellanchef 3 beskriver att det finns en förväntansbild från överordnad att arbeta mer

strategiskt trots att tidsutrymmet inte finns. Samtidigt menar Överordnad 3 att Mellanchef 3’s

huvudsakliga uppgifter är att leda och fördela det dagliga arbetet samt se till att olika

processer fungerar. Enligt Överordnad 3 ska Mellanchef 3 även ha utrymme att arbeta

strategiskt genom att driva förändring och se utvecklingsmöjligheter, men är medveten om att

tiden inte räcker till. Överordnad 3 argumenterar för att Mellanchef 3 skulle må bättre om hen

la mer tid på strategiskt arbete, men att teamet behöver fler resurser för att en sådan

frikoppling ska vara möjlig. Vidare menar hen att det även ligger på Mellanchef 3 själv att

förändra sitt arbetssätt för att få utrymme med den mängd strategiskt arbete som

mellanchefen önskar.

Önskan att arbeta mer strategiskt finns även hos Mellanchef 4. Likt Mellanchef 3 beskriver

hen att önskan om mer utrymme för strategiskt arbete grundas i förväntningar från den

närmast överordnade. Däremot betonar Överordnad 4 att de enda förväntningarna som finns

är ett tydligt uttalat ansvar för det operativa gällande leverans, budget och personal. Detta ska

Mellanchef 4 vara väl medveten om. Vidare menar Överordnad 4 att Mellanchef 4 sannolikt
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tror sig arbeta mer strategiskt än vad hen i själva verket gör. Mängden operativt arbete anser

Överordnad 4 ligger på cirka 90 procent och att det strategiska endast uppgår till 10 procent.

Uppfattningen av andelen strategiskt och operativt arbete skiljer sig markant mellan

Informantpar 2. Mellanchef 2 anser sig arbeta ungefär lika delar operativt som strategiskt,

medan Överordnad 2 istället anser att hen arbetar “0 procent strategiskt, 10 procent taktiskt

och 90 procent operativt”. Överordnad 2 menar därmed att hen inte alls arbetar speciellt

mycket strategiskt utan att det strategiska arbetet ligger hos avdelningens ledningsgrupp.

Även Informantpar 5 har en skild uppfattning gällande mängden operativt kontra strategiskt

arbete. Mellanchef 5 menar att hens roll är en stor kombination av både operativt och

strategiskt arbete. Överordnad 5 menar istället att rollen främst är en verkställande roll som

ska se till att utföra de uppgifter som teamet behöver.

[...] framförallt så är det ju en exekveringsroll, alltså se till att utföra. Alltså till stor del är det

mycket utförande av liksom uppgifter. [...] se till att gruppen utför det totala arbete som gruppen

behöver göra, se till att vi möter deadlines och att det blir bra kvalité och så vidare. -

Överordnad 5

Vidare beskriver Överordnad 5 att Mellanchef 5 är något ansvarig för det strategiska

utvecklingsarbetet, men att det i slutändan är den överordnades huvudsakliga ansvar. Hen

nämner även att Mellanchef 5 troligen upplever sig utöva lika delar strategiskt och operativt

arbete samt anser sig ha mandat för båda delar, men att så inte är fallet.

5.2.2 Mellanchefens arbetssituation

Samtliga mellanchefer upplever att sin närmsta överordnade chef har relativt god insikt i

mellanchefens arbetssituation och det dagliga arbetet. Detta beror enligt mellancheferna på att

det finns en nära dialog och samarbete med den närmsta överordnade. Mellanchef 4 är

särskilt tydlig med att relationen med sin närmaste överordnade är avgörande för hens

arbetssituation. Hen har veckovisa avstämningar, konstant stöd och får alltid bra och snabb

feedback. Samtliga informantpar menar att de har kontinuerliga avstämningar för att hålla

koll på varandras arbete.

Samtidigt som samarbetet mellan mellancheferna och deras överordnade fungerar bra överlag

och att rollen, som konstaterat i föregående avsnitt om motivation för rollen, är attraktiv så är
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det tydligt att mellanchefsrollen inom organisationen är problematisk utifrån flera aspekter.

Mellanchefsrollen besitter stort ansvar i leverans samt utveckling av medarbetare i teamet.

Trots mycket ansvar menar samtidigt de flesta mellancheferna att den initiala

rollbeskrivningen varit otydlig och att det tagit ett tag att forma och förstå rollen. Mellanchef

5 säger att organisationen arbetar resultatbaserat och att vägen till resultatet är upp till

mellanchefen att forma ”[...] Jag har inte sett någon rollbeskrivning för den här tjänsten som

jag har liksom, det blir lite learning by doing”. Att utveckla rollen själv är förvisso

motiverande för många mellanchefer, men har samtidigt skapat viss osäkerhet.

Vidare beskriver Mellanchef 5 att det högt upp i organisationen sällan finns förståelse eller

insikt för hur mycket tid som ligger bakom ett visst resultat och hur hårt belastad rollen är.

Hen beskriver vidare hur hens roll inte innefattar lika stort mandat i denna organisation i

jämförelse med tidigare arbetsgivare. En anledning till detta menar hen förmodligen är på

grund av organisationens storlek och att det finns fler hierarkiska nivåer. Överordnad 5, som

tidigare haft samma roll som Mellanchef 5, anser att detta är den främsta utmaningen med

mellanchefsrollen inom organisationen:

[...] man har egentligen inte så jättemycket mandat, men man förväntas ändå att driva många så

här utvecklings - och stora frågor, men man har egentligen inget final mandat. -Överordnad 5

Även Mellanchef 3 beskriver hur rollen kan vara problematisk då du inte kan påverka saker

fullt ut “[...] du kan inte påverka alla saker fullt ut, utan helt plötsligt så kommer det från

toppen, jag menar skulle Överordnad 3 säga att nu kan vi faktiskt inte göra på det här sättet

nu gör vi såhär, [...] då har ju jag inget att säga till om egentligen”. Denna frustration har

varit särskilt tydlig för Mellanchef 3 då det varit stökigt i hens team de senaste åren till följd

av uppsägningar i kombination med mycket operativt arbete. Mellanchef 3 beskriver hur det

finns en god förståelse från Överordnad 3 kring situationen, men att det har varit svårt att få

de högre upp i organisationen att förstå. Hen önskar att det fanns en större förståelse och

insikt för rollen högre upp i organisationen.

[...] man lyssnar inte på oss experter som kan våra rutiner. Jag som ändå är lägst mellanchef i

vår hierarki och sen mitt team som är på bollplan. Att man.. våra högre chefer.. och då är det

inte kritik till min närmsta chef utan det är ovanför, att man inte lyssnar på oss utan bara säger

nej. Bom nej. Det tycker jag har varit en svaghet verkligen. - Mellanchef 3
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Även Mellanchef 2 menar att personer högre upp i organisationen inte har någon insikt i

mellanchefens arbete. Ibland vid incidenter försöker personer högre upp i organisationen att

lägga sig i när teamet och mellanchefen egentligen har koll på läget, något som skapar

mycket irritation. Dessutom säger flera mellanchefer att det inte är ovanligt att de får

uppgifter delegerade till sig från högst upp i organisationen som de inte har tid med.

På liknande sätt uttalar sig Överordnad 4 om rollens höga belastning: “[..] sen skulle jag vilja

säga att vi har gett dem ett väsentligt mycket större uppdrag än vad de ens kan ta.. hade jag

berättat vad det här uppdraget innebar för de här mellancheferna när de klev på så är det

ingen av dem som hade tackat ja, det kan jag lova…”. Samtliga överordnade säger att

mellanchefsrollen är mycket belastad och dessutom att rollen ofta ställs inför olika typer av

intressekonflikter. Detta då de exempelvis å ena sidan ska representera sitt team och å andra

sidan representera ledningens intressen. Ett tydligt mönster under intervjuerna är att

mellancheferna själva verkar ha svårare att se denna konflikt.

5.2.3 Analys av rollbeskrivningar

Föregående avsnitt visar att det inte verkar finnas en enhetlig beskrivning från mellanchef

och överordnad om vad mellanchefsrollen innebär. Samtliga mellanchefer uttrycker att rollen

är mer strategisk än vad respektive överordnad säger. Vissa informantpar skiljer sig mer än

andra i beskrivning av rollen, men det råder inte konsensus i något par kring hur det

strategiska och operativa arbete är fördelat. Den största skillnaden i uppfattning finns i

Informantpar 2, där Mellanchef 2 menar sig arbeta hälften operativt och hälften strategiskt,

medan Överordnad 2 menar att hen arbetar “0 procent strategiskt, 10 procent taktiskt och 90

procent operativt”. Hur kommer det sig att mellancheferna och överordnad beskriver och

uppfattar rollen så olika? Det går att se en förklaring genom att använda det nyinstitutionella

perspektivet.

Som alla organisationer inom nyinstitutionell teori så strävar även företag X efter legitimitet,

både internt och externt. Dagens arbetsmarknad präglas av karriärsdrivna människor och det

är vanligt att höra om befordringar, jobberbjudanden och höjda löner. För att bemöta

omgivningens förväntningar och generera legitimitet bör organisationer efterleva vissa

institutionaliserade regler, även kallade myter, om hur verkligheten ser ut (Meyer & Rowan,

1977:340). Det går att tänka sig att det finns en myt kring det karriärsdrivna företaget och att
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man som företag behöver erbjuda stora karriärmöjligheter för att fortsätta vara relevant. Det

går därför att se hur företag X strävar efter legitimitet genom att leva efter myten om det

karriärsdrivna företaget. Karriärtrappan, grade-systemet och den tydliga hierarkiska

strukturen inom företag X kan vidare ses som de formella strukturer i organisationen som

manifesterar denna myt.

Karriärresan som många gör inom företag X normaliseras samtidigt av att många går samma

väg till mötes; du ska vilja klättra uppåt inom organisationen. I avsnitt 5.1.1 om motivation

för mellanchefsrollen synliggörs att det finns en ömsesidig förståelse inom företag X att “the

only way is up”. Det går därför att se hur karriärtrappan institutionaliserats i organisationen.

Särskilda beteenden institutionaliseras och skapar gemensamma uppfattningar om hur

organisationen och de anställda däri ska agera. Att mellancheferna är institutionaliserade i

organisationens egen sanning kan vara en förklaring av varför karriärutvecklingen är

motiverande. Den gemensamma uppfattningen i organisationen, eller som Överordnad 2

säger “andetonen” är att du ska vilja klättra uppåt. Om mellancheferna inte är motiverade av

denna möjlighet, går det att ifrågasätta varför de ens befinner sig i denna institutionaliserade

miljö.

Mellanchefsrollen tycks vidare vara en viktig del av myten om det karriärsdrivna företaget då

det är ett nödvändigt steg i karriärtrappan för att röra sig uppåt i organisationen.

Mellanchefsrollen porträtteras samtidigt externt som en ledarroll med möjligheter att arbeta

strategiskt. Detta visas exempelvis genom att Mellanchef 5, som är relativt ny i rollen, valde

att börja inom organisationen av denna anledning. Mellanchefsrollens status i karriärtrappan

framkommer även genom att samtliga informanter menar att rollen är attraktiv.

Skillnader i beskrivning av rollen som mellanchef kan förklaras med begreppet särkoppling.

Meyer och Rowan (1977:357) beskriver särkoppling som ett sätt att separera den officiella

strukturen från den egentliga strukturen i organisationen; alltså att strukturen utåt skiljer sig

från hur verkligheten ser ut i organisationen. Här går det att se tydliga likheter med företag X

och hur rollen som mellanchef beskrivs.

I den officiella strukturen, alltså externt och till följd av grade-systemet, porträtteras

mellanchefsrollen som en ledarroll som arbetar både operativt och strategiskt. Samtliga

mellanchefer bekräftar denna tanke om rollen där vissa mellanchefer dessutom menar att dem
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arbetar lika delar operativt och strategiskt i rollen. Även om samtliga överordnade också

anser att det är en ledarroll, så skiljer sig uppfattningen av fördelning mellan operativt och

strategiskt arbete markant. Bilden som överordnade presenterar där de beskriver rollen som

en ‘facilitator’ och att mellanchefen ‘får vara med på ett hörn av det strategiska’,

överensstämmer därför inte med den legitimitetsskapande myten om det karriärsdrivna

företaget. Om rollen officiellt porträtterades som en facilitator i stället för en ledarroll med

strategiskt ansvar så hade säkerligen rollen inte varit lika attraktiv, karriärtrappan hade tappat

status och slutligen skadat legitimiteten. De skilda beskrivningarna av rollen kan därför

förklaras av att mellancheferna lever i den legitimitetsskapande mytens sanning, medan

verkligheten och de överordnades uppfattning skiljer sig åt.

Meyer och Rowan (1977:357) beskriver hur särkoppling skapas genom att chefer delegerar

ansvar och utförande av uppgifter till underordnade. Det framkommer att flera mellanchefer

tidigare upplevt otydlighet i rollen och Mellanchef 5 säger exempelvis ”[...] Jag har inte sett

någon rollbeskrivning för den här tjänsten som jag har liksom, det blir lite learning by

doing”. Som diskuterat i analysavsnitt 5.1.2 om motivation för rollen så formas

mellancheferna på så sätt in i rollen genom att tillåtas att arbeta självständigt och med fria

ramar i början. Genom att företag X ger mellanchefen mycket ansvar hålls rollen samtidigt

frånkopplad från resten av organisationen, vilket stärker den särkoppling som verkar finnas.

Särkopplingen kan även tänkas upprätthållas till följd av den tydligt hierarkiska struktur som

finns inom företag X. Detta bekräftar samtidigt flera mellanchefer som önskar att de högre

upp i organisationen hade bättre insikt i deras situation samt att flera uttrycker att de inte har

mandat att ta egna beslut. Särkopplingen synliggörs också av att vissa mellanchefer tros ha

förväntningar på sig att arbeta mer strategiskt, när överordnade menar att så inte är fallet.

Förväntningar på rollen tycks därför tämligen oklara, vilket kan bero på att mellanchef och

överordnad kanske har olika uppfattningar av rollens innebörd till att börja med.

Det är därför inte konstigt att mellancheferna och överordnade beskriver rollen på olika sätt.

Den faktiska innebörden av mellanchefsrollen som en ‘facilitator’ skiljer sig från den

officiella uppfattningen av rollen till följd av den tydliga särkoppling som finns. Det som är

särskilt intressant är att mellancheferna själva inte verkar vara medvetna om att överordnad

har en annan bild av rollen. Mellancheferna verkar också ha svårare att se den

intressekonflikt som de överordnade menar att mellancheferna ställs inför på daglig basis.

Detta kan vidare bero på att mellancheferna från ett tidigt stadie formas in i rollen och att de
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till slut inte ser utanför den legitimerade sanningen av vad mellanchefsrollen utåt sett är och

ska vara.

Det går vidare att ifrågasätta varför denna särkoppling upprätthålls. Varför tydliggörs inte

förväntningarna för mellanchefen om att rollen är betydligt mer operativ än vad

mellancheferna tror? Inom en organisation finns många aktörer med skilda intressen,

exempelvis anställdas och högsta ledningens intressen. I detta fall går det att se hur skilda

aktörers intressen tillgodoses genom denna särkoppling. För att ge ett exempel: Mellanchef 5,

som tydligt uttryckt att karriärmöjligheter och det strategiska driver hen i rollen, har ett eget

intresse av att se rollen som en mer strategisk roll. Genom detta bekräftas även den

legitimitetsskapande myten om rollen. Det kanske samtidigt inte spelar så stor roll för

Mellanchef 5 hur fördelningen mellan operativt och strategiskt arbete faktiskt ser ut, bara hen

vet att rollen utåt sett är en attraktiv ledarroll som kommer hjälpa hen framåt i karriären.

Organisationen vinner samtidigt på att Mellanchef 5 uppfattar rollen som mer strategisk än

vad den är, då detta kan göra att hen är långvarig i rollen med strävan att framöver arbeta mer

strategiskt än i dagsläget. Till följd av att det inte finns några tydliga arbetsbeskrivningar blir

det också svårt för mellanchefen att ställa motkrav kring vad hen borde göra i rollen.

Särkopplingen behöver därför inte vara något dåligt i sig, då fler aktörer tycks dra nytta av

situationen. Meyer och Rowan (1977:357) poängterar samtidigt att särkoppling kan fungera

som ett verktyg för att minimera konflikt mellan skilda intressen i organisationen, vilket även

går att applicera i mellanchefernas situation. Om särkopplingen försvinner finns risk att

organisationens status och intresse av att vara ett attraktivt och karriärsdrivet företag skadas,

samtidigt som det kan uppstå friktion i de hierarkiska leden om vilken roll som faktiskt har

strategiskt ansvar och inte. Genom att bibehålla särkopplingen och undvika att diskutera

förväntningar kring operativt och strategiskt arbete, så fortlöper den dagliga verksamheten

utan att skapa större konflikt.

Slutligen så beskrivs mellanchefsrollen olika beroende på om man frågar mellanchefen själv

eller respektive överordnad. Mellancheferna uppfattar rollen som betydligt mer strategisk än

de överordnade som menar att rollen mer fungerar som en facilitator och endast är med lite i

de strategiska frågorna. Samtidigt uttrycker mellancheferna att det finns begränsad insikt

uppåt i organisationen kring vad mellanchefen gör och att rollen ges mycket ansvar men lite

mandat. Dessa upplevelser och skillnader i rollbeskrivningar går att förklaras genom den

särkopplade relation som finns mellan mellanchefens och överordnads beskrivning av rollen.
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Genom att endast intervjua mellancheferna hade endast den officiella och

legitimitetsskapande bilden av mellanchefsrollen synliggjorts. Till följd av att även inkludera

deras respektive överordnade har det gått att se tydliga mönster som indikerar att

mellancheferna själva lever i den legitimitetsskapande myten och sanningen.

6. Avslutande diskussion
I föregående kapitel besvaras frågeställningarna: 1. Vad motiverar mellanchefen i rollen? 2.

Hur beskrivs mellanchefsrollen av mellanchef respektive överordnad? 3. Hur kan skillnader i

rollbeskrivningar förklaras? I detta kapitel summeras och diskuteras resultatet i relation till

uppsatsens teori, tidigare forskning och metodval.

6.1 Sammanfattning och diskussion mellan resultat och teori
De två teorier som studien utgår ifrån, ny-normativ styrning och nyinstitutionell teori visar

mellanchefsrollen ur olika aspekter. I kombination med varandra har de två teoretiska

utgångspunkterna möjliggjort en bredare problematisering av mellanchefsrollen.

Ett flertal motivationsfaktorer för mellanchefsrollen beskrivs att samtliga informanter. I

resultatet framkommer att de främsta motivationsfaktorerna är trivsel, möjlighet till

karriärutveckling samt att det är en ledarroll med självbestämmande och flexibilitet.

Resultatet visar att individualismen har stort utrymme på företag X, vilket även samtliga

mellanchefer anser positivt. Mellancheferna får på egen hand utveckla mellanchefsrollen till

sin egen, vilket skapar ett optimalt arbetssätt för varje enskild individ. Vad som inte blir lika

tydligt för mellancheferna är hur detta utifrån den ny-normativa styrningen blir ett instrument

för kontroll från företag X som genom mellanchefernas självbestämmande får effektiva och

produktiva medarbetare.

Ytterligare ett tydligt fokus på företag X som beskrivs av samtliga informanter är

relationsskapande mellan medarbetare. Mellanchef 4 beskriver att så länge du som anställd

har goda relationer och mår bra så spelar inte arbetet någon roll. Den sociala aspekten anser

flera överordnade motiverar mellancheferna och samtliga informanter menar att det är en stor

anledning till trivseln på företag X. Att de anställda på företag X tillåts ha roligt på jobbet,

uttrycka sin identitet och sina känslor skapar en känsla av tillhörighet och lojalitet som visas

hos samtliga informanter som alla trivs väldigt bra i organisationen. Mellanchef 4 uttrycker

även hur hen hittat rätt i livet genom att bli en del av företag X, vilket visar det som den
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ny-normativa styrningen hävdar, att lojaliteten och tillhörigheten leder till att de anställda

älskar att vara en del av företaget. Företag X beskrivs även av både mellanchefer och

överordnade som en organisation där karriärutveckling och förändringsarbete är centralt. Att

vara en del av en förändringsbenägen organisation och möjligheten att ta nästa steg i

karriären motiverar flera av mellancheferna. För Mellanchef 1 och Mellanchef 5 är det av

vikt att rollen även innefattar strategiskt utvecklingsarbete. Vidare menar Mellanchef 5 att

den primära drivkraften till att ta sig an rollen var att det är en ledarroll med mandat att vara

med och driva utveckling framåt. Karriärutvecklingen var således en anledning till att

Mellanchef 5 tog sig an mellanchefsrollen, vilket även var anledningen för Mellanchef 4.

Överordnad 2 och Överordnad 5 beskriver att en karriärhets genomsyrar företag X och att

hela organisationen är uppbyggd kring att anställda ska vilja klättra uppåt i hierarkin. Enligt

båda leder detta i sin tur till att få stannar långsiktigt i mellanchefsrollen, trots att den är

mycket attraktiv såväl inom som utanför företag X.

Samtidigt anser inte alla mellanchefer att de drivs av karriärmöjligheter som Mellanchef 4

och Mellanchef 5 uttrycker. En av dessa är Mellanchef 3, som samtidigt menar att hen

kommer söka nya utmaningar inom företag X. Att det finns en tydlig karriärshets inom

företag X skapar i sin tur även en kortsiktighet som samtliga anställda formas in i oavsett om

det är den primära drivkraften eller inte. Genom att ständigt ge de anställda möjligheten att ta

nästa steg i karriären försäkrar sig företag X att de stannar inom organisationen och att de

stannar länge. Samtidigt visas hur företag X på ett flertal sätt kontrollerar de anställdas

beteenden. För att trivas och passa in i organisationen bär de anställda ett eget ansvar att

anpassa sig till förändring och ha ett beteende som matchar företag X’s olika värderingar.

Fortsättningsvis visar resultatet att mellanchefsrollen och dess innebörd beskrivs olika av

mellanchefer och deras överordnade. Detta visas i att samtliga mellanchefer anser att rollen är

mer strategisk än vad respektive överordnad uttrycker. Det råder inte konsensus i något

informantpar kring hur det operativa och strategiska arbetet är fördelat. Den mest markanta

skillnaden finns i Informantpar 2, där Mellanchef 2 anser sig arbeta lika delar operativt och

strategiskt medan Överordnad 2 menar att hen arbetar 0 procent strategiskt, 10 procent

taktiskt och 90 procent operativt. Hur det kommer sig att mellanchefer och deras närmaste

överordnade har skilda beskrivningar och uppfattning av rollen har ställts i relation till fyra

centrala begrepp inom nyinstitutionell teori. Dessa begrepp är institutionalisering, legitimitet,

rationaliserade myter och särkoppling. Alla företag inom nyinstitutionell teori strävar efter
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legitimitet, likaså företag X. För att bemöta omgivningens krav och uppnå legitimitet bör

organisationer efterleva institutionaliserade regler, även kallade myter. Det stora fokus inom

företag X på karriärutveckling kan ses som en strävan efter legitimitet genom att efterleva en

eventuell myt om det karriärsdrivna företaget. Genom att erbjuda de anställda

karriärmöjligheter upprätthåller organisationen således sin egen relevans. Företag X har

formella strukturer som karriärtrappan, ett grade-system och en tydlig hierarkisk struktur som

manifesterar denna myt. Vidare redogör informanterna för hur det är normaliserat inom

företag X att du som anställd ska vilja klättra uppåt i hierarkin. Karriärtrappan kan därmed

ses som institutionaliserad i organisationen och även förklara varför mellancheferna är

motiverade av karriärutveckling. Mellanchefsrollen kan vidare ses som en betydelsefull del

av myten om det karriärsdrivna företaget. Detta för att rollen är ett nödvändigt steg i

karriärtrappan för att kunna ta sig vidare upp i hierarkin.

Skillnader i beskrivningar av mellanchefsrollen förklaras med begreppet särkoppling. Att

strukturen utåt skiljer sig från hur verkligheten ser ut i organisationen går att se tydligt med

företag X och hur mellanchefsrollen beskrivs. Externt porträtteras mellanchefsrollen som en

ledarroll som arbetar både operativt och strategiskt. Samtliga mellanchefer delar denna

uppfattning om rollen och vissa menar även att de arbetar lika delar operativt och strategiskt.

Överordnade delar inte uppfattningen kring fördelning mellan operativt och strategiskt arbete,

utan menar att mellancheferna framför allt arbetar operativt. De överordnades bild av rollen

överensstämmer således inte med den legitimitetsskapande myten om det karriärsdrivna

företaget. De skilda beskrivningarna av mellanchefsrollen som presenteras av informanterna

kan förklaras som att mellancheferna lever i den legitimitetsskapande mytens sanning, medan

de överordnades uppfattning och verkligheten skiljer sig åt. Företag X låter mellancheferna

arbeta självständigt och ansvara för att på egen hand utforma rollen. Detta stärker den

särkoppling som verkar finnas på företag X då mellanchefsrollen genom detta hålls

frånkopplad från resten av organisationen. Flera av mellancheferna uttrycker även en önskan

om att de högre upp i organisationen hade större insikt i deras situation. Det går därmed att

tänka att särkopplingen upprätthålls av den hierarkiska struktur som finns på företag X. Att

vissa mellanchefer tros ha förväntningar på sig att arbeta mer strategiskt, när de överordnade

menar motsatsen synliggör även särkopplingen. Slutligen går det att se att särkopplingen

upprätthålls för att tillgodose olika aktörers intressen. Mellanchef 5 beskriver

karriärmöjligheter och det strategiska i rollen är primära drivkrafter. Därmed finns ett eget

intresse av att rollen uppfattas som mer strategisk. Å andra sidan gynnas företag X av att
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Mellanchef 5 upplever rollen som mer strategisk, då strävan om mer strategiskt arbete gör att

hen blir långvarig i organisationen. Särkoppling minimerar även risken för konflikt mellan

aktörers olika intressen, vilket kan appliceras på mellanchefernas situation. Med en

bibehållen särkoppling där uppfattningen kring operativt kontra strategiskt arbete inte rubbas,

fortlöper det dagliga arbetet på företag X utan konflikter.

Genom att problematisera mellanchefsrollen utifrån ny-normativ styrning och nyinstitutionell

teori har uppsatsen kunnat synliggöra de bakomliggande orsakerna till mellanchefernas

motivation i rollen, hur rollen beskrivs av mellanchef och överordnade samt ge en förklaring

till skillnader i rollbeskrivning. De två teoretiska utgångspunkterna visar hur företag X styr

och kontrollerar människorna i rollen samt styr och kontrollerar rollen i sig. Ny-normativ

styrning och nyinstitutionell teori anses komplettera varandra i relation till uppsatsens syfte

då de möjliggör en bred problematisering av mellanchefsrollen utifrån skilda perspektiv. Den

nyinstitutionella teorin har en avsaknad av den mänskliga faktorn och utgår från ett

organisatoriskt perspektiv, medan ny-normativ styrning är mer mänsklig genom fokus på

olika aspekter av individualism. Detta visar ytterligare hur teorierna fungerat som ett

komplement till varandra i uppsatsen. Samtidigt finns det brister i de teoretiska

utgångspunkterna. Sedan den nyinstitutionella teorins uppkomst vid slutet av 1900-talet har

arbetsmarknaden genomgått stora förändringar, vilket kan ifrågasätta teorins relevans i

dagsläget. Dock är företag X en hierarkisk organisation, vilket gör att nyinstitutionell teori

kan tänkas vara relevant att applicera. Den ny-normativa styrningen visar olika indirekta

former av kontroll och styrning inom organisationen. Det är därför av vikt att nämna att

resonemangen om styrning och kontroll av mellanchefer inte behöver vara aktiv styrning från

organisationen, utan är säkerligen i många fall omedveten. En gemensam brist i båda

teorierna är att de inte belyser de roll- och intressekonflikter som mellanchefsrollen utsätts

för. Å andra sidan har det inte varit av uppsatsens intresse att undersöka dessa typer av

konflikter.

6.2 Diskussion mellan resultat och tidigare forskning
Tidigare forskning ger läsaren förkunskap om vad som har studerats om mellanchefsrollen

och synliggör att rollen kan vara problematisk och otydlig utifrån flera aspekter. Uppsatsen

motsätter sig inte tidigare forskning, utan ämnar bidra med nya insikter och fördjupad

förståelse för mellanchefsrollen.
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Uppsatsen lyfter att mellanchefsrollen är krävande och utmanande, något som Uyterhoeven

(1989:147) också uppmärksammar. Både Mellanchef 3 och Mellanchef 5 beskriver

exempelvis rollen som tidskrävande med mycket ansvar och att ledningen inte förstår

arbetsbördan. Detta bekräftar även Överordnad 5 och menar att en stor utmaning med rollen

är brist på mandat i relation till att rollen har mycket ansvar. Vidare beskriver Carlström

(2012:96) mellanchefsrollen som diffus och att det kan vara svårt att veta vad

arbetsuppgifterna är. Detta är något som flera informanter bekräftar i uppsatsen. Som Richard

(1997) skriver kan mellanchefsrollens innebörd skilja sig mycket åt från organisation till

organisation. Studien synliggör att det inte bara kan finnas skillnader i uppfattning mellan

organisationer, utan även aktörer inom samma organisation kan ha skilda uppfattningar om

vad mellanchefen gör. Några mellanchefer resonerar på liknande sätt som Moss Kanter

(1984) om att rollen är innovativ och strategisk, medan många av de närmaste överordnade

menar att rollen mer är en facilitator i organisationen med begränsat strategiskt ansvar.

Studien bidrar med en potentiell förklaring till varför aktörer beskriver rollen på olika sätt,

vilket återigen visar komplexiteten i mellanchefsrollen. Dessutom förs resonemang om vad

som upprätthåller skilda uppfattningar av rollen, vilket handlar om att olika intressen

tillgodoses inom organisationen. Forskningsfältet berikas därför med en mer nyanserad bild

av mellanchefsrollen och rollens komplexitet bekräftas återigen.

Vidare lyfter studien av Harding et al. (2014:1216) intressanta aspekter och är särskilt

relevant i denna uppsats. I studien diskuteras hur olika diskurser skapar mellanchefers

identiteter inom hälsovården i England och menar att mellanchefen både blir kontrollerad

från ledning och samtidigt kan kontrollera andra (Harding et al., 2014:1231). Denna studie är

särskilt intressant i relation till vår uppsats som diskuterar mycket om kontroll och styrning

av mellanchefer. Vår uppsats utvecklar resonemanget av Harding et al. och fördjupar

förståelsen om den kontroll som mellancheferna utsätts för. Uppsatsen resonerar kring att det

är kontroll och styrning från organisationen som ligger till grund för vad som vidare

motiverar mellancheferna i sin roll, och därmed trivs och stannar i rollen. Samtidigt indikerar

uppsatsen att mellancheferna själva inte reflekterar över problematiken i rollen på samma sätt

som deras överordnade. Detta kan bero på hur organisationen genom kontroll och styrning

formar mellanchefen till att uppskatta rollen. Forskningsfältet utvidgas ytterligare till följd av

dessa resonemang om mellanchefsrollen.
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I uppsatsen framkommer även att mellancheferna hanterar arbetsrelationer olika inom

organisationen. Mellanchef 3 beskriver exempelvis hur hen har en nära relation med sin

närmaste överordnade men att kommunikationen högre upp i organisationen är bristfällig.

Detta kompletterar det Uyterhoeven (1989:137) säger angående att det finns tre olika typer av

relationer som mellanchefen behöver hantera: till överordnad, underordnad och den jämlike.

Studien visar att relationer till personer högre upp i organisationen hanteras olika och att det i

stället finns fyra typer av relationer att hantera: till underordnad, jämlike, närmaste

överordnad och högre upp i organisationen. Detta visar ytterligare på hur komplex

mellanchefsrollen kan vara. Mellanchefen behöver inte bara följa och ge order, utan även

förhålla sig till flera överordnade som har olika insikt i och förståelse för rollens innebörd.

Som nämnt fokuserar mycket av tidigare forskning på den offentliga sektorn. Det finns

samtidigt skillnader mellan offentlig och privat sektor som kan påverka mellanchefsrollen.

Inom offentlig sektor är högsta ledningens fokus att tillgodose allmänhetens intresse medan

inom privat sektor är det vanligtvis att generera vinst. Vi anser dock att forskningen är

relevant att använda även inom privat sektor. Oavsett om mellanchefen arbetar i privat eller

offentlig sektor kommer rollen befinna sig i en liknande hierarkisk position, det vill säga

mellan underordnade och överordnade. Denna position i en organisation kan innebära vissa

utmaningar oavsett privat och offentlig sektor. De senaste årens organisationsförändringar

visar samtidigt på ett skifte av fokus inom offentlig sektor till mer kommersiella intressen

(McConville, 2006:647). Detta indikerar att de olika sektorerna börjar likna varandra och att

det därför är rimligt att ta avstamp i forskning om offentlig sektor. Det finns samtidigt en

medvetenhet om att resultatet i vår studie är svårare att återapplicera på offentliga

organisationer. Detta till följd av att studien fokuserar mycket på karriärtrappan inom

organisationen, vilket förmodligen inte finns inom offentlig sektor i samma utsträckning.

6.3 Metoddiskussion
Studien har undersökt mellanchefsrollen i ett stort hierarkiskt revisions- och

rådgivningsföretag inom den privata sektorn. Metoden som har använts i studien är kvalitativ

innehållsanalys. Metoden möjliggjorde öppenhet under både intervjutillfällena och analysen

vilket var fördelaktigt för att tillåta teman och mönster växa fram. Under intervjutillfällena

framkom exempelvis flertal aspekter av motivation för rollen som vi inte hade förväntat oss.

Till följd av vald metodansats tilläts vi därför att intressera oss ytterligare för dessa aspekter

och därmed besvara frågeställningen om motivation för rollen mer omfattande.
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Avseende urvalet finns både styrkor och brister som format studien. Valet att fokusera på

mellanchefsrollen inom samma organisation grundades på intresset att jämföra aktörers olika

uppfattning av rollen. Genom att intervjua mellanchefer och deras närmaste överordnade

inom samma organisation fanns hopp om att urskilja likheter och skillnader i svar om både

motivation och kopplat till beskrivning av rollen. Ett flertal mönster framkom vilket

möjliggjorde analys av rollen utifrån organisationens styrning och kontroll av mellanchefer,

vilket eftersträvades. Att intervjua mellanchefer och överordnade på olika företag hade

försvårat en analys om organisationers kontroll av anställda, då man inte hade fått samma

organisatoriska överblick. Dock är en brist att studien kan missa intressanta aspekter av

mellanchefsrollen som endast synliggörs av att informanterna arbetar inom olika

organisationer och branscher. Exempelvis hade det varit intressant att se om informanternas

svar skiljer sig inom en hierarkisk och en mer ‘platt’ organisation. Det hade samtidigt varit

intressant att undersöka om faktorer såsom kön, erfarenhet inom branschen eller vilken

avdelning som informanterna arbetar på påverkar uppfattningen av rollen och om det går att

se några mönster. Kortare reflektioner gjordes kopplat till informanternas ålder, men tog

ingen större plats. En styrka med studien är att inte bara inkludera mellancheferna, utan även

deras närmaste överordnade. Vi saknade denna jämförelse i tidigare studier som mest tycks

fokusera på mellanchefens egen upplevelse av rollen, ofta kopplat till individens rollkonflikt.

Genom att inkludera den överordnades perspektiv på rollen framkom intressanta resultat som

möjliggjorde en jämförelse mellan aktörerna.

Samtliga mellanchefer arbetar inom olika avdelningar på verksamhetsstöd, vilket är en

stödfunktion till den operativa kärnverksamheten. Om studien utgått från mellanchefer och

överordnade i kärnverksamheten är det tänkbart att resultatet visat tydligare intressekonflikter

och karriärshets. Studien har dock bidragit med tillfredsställande resultat i relation till syftet

och hur resultatet hade påverkats av att fokusera på kärnverksamheten är endast en

spekulation.

6.4 Slutsats
Sammanfattningsvis har studien undersökt hur mellanchefsrollen uppfattas av olika aktörer

inom en organisation. Syftet med studien har varit att problematisera mellanchefsrollen och

bidra med olika aktörers perspektiv för att belysa detta. Studien visar att trots

mellanchefsrollens omdiskuterade problematik finns flertalet saker som motiverar
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mellanchefen i rollen. Samtidigt konstateras att det inte finns någon enhetlig uppfattning av

mellanchefsrollen inom organisationen. För att problematisera mellanchefsrollen har

informanternas svar diskuterats utifrån olika former av kontroll och styrning. Detta för att

söka förklaring till varför mellancheferna är motiverade i rollen samt varför det inte finns en

enhetlig uppfattning av rollen. Studien besvarar därför samtliga frågeställningar.

Studien vidareutvecklar tidigare forskning och väcker samtidigt intresse för ytterligare studier

om mellanchefsrollen. Vi ser dels behov av mer forskning avseende mellanchefsrollen i

privat sektor då mycket av tidigare forskning fokuserar på offentlig sektor. Vi ser samtidigt ett

intresse för en fortsatt jämförelse av olika aktörers uppfattning av rollen. Det hade

exempelvis varit intressant att jämföra uppfattningar av mellanchefsrollen inom olika företag

för att bedöma om resultatet i denna studie även synliggörs i andra organisationer. För vidare

nyansering ser vi också ett intresse av att fortsatt undersöka om andra faktorer kan påverka

uppfattningen av mellanchefsrollen, exempelvis skillnader mellan kön.

Slutligen kan mellanchefsrollen vara problematisk på flera sätt. Studien bidrar med att

synliggöra problematiken genom att jämföra olika aktörers uppfattning av rollen och bidra

med nya insikter till mellanchefsrollen.
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Bilaga 2: Informationsbrev

Uppsala universitet,

Sociologiska institutionen

En förfrågan om deltagande i studie

Vi  är  två  studenter som  nu  skall  påbörja  vårt  examensarbete  på  15 högskolepoäng  vid

Sociologiska  institutionen  vid  Uppsala  universitet. I examensarbetet undersöker vi hur

mellanchefsrollen uppfattas av olika aktörer inom en organisation. Syftet med studien är att

problematisera mellanchefsrollen och bidra med olika aktörers perspektiv för att belysa detta.

Vi kommer därför att intervjua både mellanchefer och dess överordnade för att få olika

aktörers perspektiv.

Du tillfrågas därför, i din egenskap som mellanchef eller chef till mellanchef. Data samlas in

under vårterminen 2022 genom intervjuer på Google Meets/Zoom. Intervjun beräknas ta

ungefär 45 minuter och vi önskar att du har kamera påslagen under intervjuns gång. Om du

tillåter så kommer intervjun att spelas in för att underlätta analys av materialet.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas.

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det

under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kan

komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och handledare kommer

åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en C-uppsats vid den

Sociologiska institutionen.

Uppsala den XX/XX/XX

Med vänliga hälsningar,

Petronella Henriksson & Tyra Drakenberg

Student

Telefon: XXX Telefon: XXX

E-post: XXX E-post: XXX
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Handledare:

Agneta Hugemark

E-post: XXX
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Bilaga 3: Intervjuguider

Inledande information till båda intervjuguiderna

Mitt namn är Petronella/Tyra och det här är Petronella/Tyra och vi kommer hålla i den här

intervjun.

Du fick informationsbrevet skickat tidigare till dig som berättade lite om studien, och du

sitter här i egenskap av mellanchef/chef till mellanchef.  I examensarbetet undersöker vi hur

mellanchefsrollen uppfattas av olika aktörer inom en organisation. Syftet med studien är att

problematisera mellanchefsrollen och bidra med olika aktörers perspektiv för att belysa detta.

Vi kommer därför att intervjua både mellanchefer och dess överordnade för att få olika

aktörers perspektiv.

Vi vill påminna att deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att avbryta hur och när du vill.

Det inspelade materialet kommer endast vi och vår handledare att ta del av det och kommer

endast användas i syftet för studien. Vi kommer avidentifiera alla namn på informanterna och

även X som företag vilket innebär att du är anonym för samtliga läsare. Intervjun beräknas ta

ungefär 45 minuter. Både Petronella/Tyra och Petronella/Tyra kommer att ställa frågorna och

vi kommer också att spela in intervjun för att underlätta bearbetning av materialet. Är det

okej? Är det något du undrar över redan nu eller är du redo att köra igång?

Intervjuguide mellanchef

Kan du kort presentera dig själv med namn, ålder, din roll på företag X.

Företaget

Ge en kortfattad beskrivning om vad företaget jobbar med?

● Följdfråga: Kan du berätta lite om strukturen i företaget? Vilka olika nivåer finns/hur

är det uppbyggt?

● Följdfråga: Vart i hierarkin befinner du dig?

Din befattning

● Kan du beskriva din roll och dennes innebörd? Vad är din titel?

● Hur länge har du arbetat på företag X?
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● Vad fick dig att ta dig an just den här rollen?

● (Har du haft andra roller på företaget? Om ja, vilka?)

● Vad har du för arbetsuppgifter?

● Finns det tydliga arbetsuppgifter för just din roll?

● Vad anser du att din roll har för övergripande funktion för er verksamhet?

● Upplever du att det du gör överensstämmer med det som du är anställd för att göra?

○ Följdfråga: Upplever du att din roll är mer strategisk eller operativ?

○ Följdfråga: Hur mycket administrativt arbete finns i din roll?

● Upplever du att det finns uttalade och outtalade förväntningar på din roll som du

egentligen inte är anställd för? Om ja, hur hanterar du detta?

● Beskriv kortfattat hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig?

● Är du nöjd med din lön i relation till det arbetet du gör? Om nej, varför?

Vad gör dig motiverad i din roll? Kan du ge exempel?

● Trivs du med den befattning som du har?

● Är det en sån här typ av roll som du ser dig i långsiktigt?

● Upplever du att det finns utmaningar i din roll? Kan du utveckla dessa? Vad grundar

sig dessa utmaningar på?

● Upplever du att rollen som mellanchef är attraktiv? Att folk vill ha den/inte vill ha

den? Stannar långsiktigt eller använder som språngbräda till något annat

Upplever du att du har en bra balans mellan ditt arbete och privatliv?

● Om nej, utveckla varför då? Om ja, utveckla hur du har uppnått denna balans?

● Hur många timmar i veckan arbetar du ungefär?

Relation till kollegor

● Hur ser dina relationer ut till övriga anställda?

○ Följdfråga: Vem är din närmsta chef? Vad är din relation till hen?

○ Följdfråga: Hur många anställda ansvarar du för?

Upplever du att dina överordnade/din närmsta överordnade har samma bild av rollen som du

har? Vad ni gör, hur lång tid ni lägger på vissa arbetsuppgifter?

● Eventuell följdfråga: Tror du att de förstår hur lång tid ex administrativt arbete tar?
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● Ny fråga: Hur mycket insikt har dem i ditt arbete?

Upplever du att du blir stöttad eller styrd av personer högre upp i företaget?

● Följdfråga: Kan du utveckla?

● Ny fråga: Upplever du att överordnade har förtroende för det ni gör eller vill de lägga

sig i?

Mycket tidigare forskning visar att mellanchefer har en svår position mellan överordnade och

underordnade och dras mellan skilda intressen i organisationen. Hur känner du kring detta?

● Upplever du att det finns en intressekonflikt?

Något mer du vill tillägga som vi inte frågat dig?

Intervjuguide mellanchefens chef

Kan du kort presentera dig själv med namn, ålder, din roll på företag X.

Företaget

● Ge en kortfattad beskrivning om vad företaget jobbar med?

○ Följdfråga: Kan du berätta lite om strukturen i företaget? Vilka olika nivåer

finns/hur är det uppbyggt?

○ Följdfråga: Vart i hierarkin befinner du dig?

Din befattning

● Kan du beskriva din roll och dennes innebörd? Vad är din titel?

○ Följdfråga: Hur länge har du arbetat på företag X?

○ Följdfråga: Har du haft andra roller på företaget? Om ja, vilka?

○ Följdfråga: Vad har du för arbetsuppgifter?

○ Följdfråga: Beskriv kortfattat hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig?

○ Följdfråga: Som du vet kommer vi intervjua en av dina underordnade som

arbetar som mellanchef. Har du fler så kallade mellanchefer som du ansvarar

för? Om ja, hur många då?

Arbetsrelation till mellanchef

61



● Kan du beskriva hur er arbetsrelation ser ut? Känner du dig stöttad/styrd?

● Hur ser samarbetet ut?

○ Följdfråga: Hur fungerar samarbetet?

● Du som är chef över, vad har du för mandat att delegera nedåt? Är det tydligt uttalat

mellan er vad mellanchefen kan få för uppgifter och ansvar delegerat till sig? (kan det

ske spontant att du får saker som du skickar vidare och är “lös det här”...)

○ Följdfråga: Upplever du att du får uppgifter/beslut ovanifrån som du behöver

delegera ner även fast du inte håller med om besluten?

● Hur mycket inblick har du i personens arbetssituation?

● Vad har du för förväntningar på mellanchefen under dig?

○ Följdfråga: Vad är dennes funktion för er verksamhet enligt dig?

○ Följdfråga: Är det tydligt uttalat mellan dig och mellanchefen vad hen är

anställd för?

○ Följdfråga: (Om personen har fler mellanchefer) Har alla chefer under dig

samma funktion?

● Enligt dig, hur mycket operativt, strategiskt, administrativt jobbar mellanchefen under

dig?

● Upplever du att mellanchefen under dig har en bra arbetsbelastning?

● Vad anser du är den största skillnaden mellan era roller?

● Upplever du att det finns förväntningar och krav högre upp i organisationen som du

behöver delegera ner till mellanchefen?

● Hur arbetar du för att se till att mellanchefen trivs i sin roll?

● Upplever du att rollen som mellanchef/team lead är attraktiv?

○ Följdfråga: Stannar folk länge inom den rollen?

○ Följdfråga: Är den svår att fylla?

● Upplever du att det finns utmaningar i mellanchefsrollen?

○ Följdfråga: Om ja, vilka? Vad tror du detta beror på?

Mycket tidigare forskning visar att mellanchefer har en svår position mellan överordnade och

underordnade och dras mellan skilda intressen i organisationen. Hur känner du kring detta?

● Följdfråga: Upplever du att dom utsätts för en sådan intressekonflikt?

Något mer du vill tillägga som vi inte frågat dig?
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