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Sammanfattning

I denna studie undersöker vi mellanchefens roll i mitten av organisationen. Rollen som
mellanchef porträtteras i tidigare forskning som komplex då positionen är av både över- och
underordnad karaktär, och innefattar därmed en dubbelriktad lojalitet. Syftet med studien har
varit att undersöka vad som motiverar mellanchefen att vilja axla denna komplexa roll, samt
vad mellanchefer själva upplever är den största utmaningen. Slutligen har vi velat studera om
det finns skillnader gällande förutsättningar att utöva rollen, beroende på om man är intern-
eller externrekryterad till positionen.

Utifrån studiens resultat har vi kunnat utläsa att våra informanter beskriver möjligheten att
utöva personalvård som den viktigaste faktorn till varför de valt att bli mellanchefer. Vi har
även kunnat konstatera att mellanchefers arbete handlar om konflikthantering, det vill säga att
hantera konflikter i ett tidigt skede innan de övergår till att bli ohanterbara motstridigheter.
Slutligen har vi identifierat vissa förutsättningar som skiljer intern- och externrekryterade
mellanchefer åt när det kommer till deras förutsättningar att utöva sitt arbete. Den största
skillnaden handlar om huruvida personen besitter ledarskapsegenskaper eller inte.

Nyckelord: chefskap, mellanchef och ledarskap
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Abstract

In this study, we examine the role of the middle manager as in the middle of the organization.
The role of the middle manager is portrayed in previous research as complex due to the
position of both superior and subordinate nature, and thus includes a two-way loyalty. The
purpose of this study has been to investigate what motivates the middle manager to take on
this complex role, as well as what they experience as the biggest challenge. Finally, we
wanted to study whether there are differences regarding the prerequisites for exercising the
role, depending on whether one is internally or externally recruited to the position.

Based upon the results of the study, we have been able to deduce that our informants describe
the opportunity to exercise personnel care as the most important factor why they chose to
become middle managers. We have also been able to establish that the work of middle
managers is about conflict management, that is, handling conflicts at an early stage before
they turn into unmanageable contradictions. Finally, we have identified certain conditions
that differentiate internally and externally recruited middle managers when it comes to their
conditions for carrying out their work. The biggest difference is whether the person possesses
leadership qualities or not.

Keywords: management, middle management and leadership
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1. Inledning

I detta inledande kapitel kommer vi börja med att återge en kort historisk bakgrund till det
ämne vi har valt att studera. I kapitlets första avsnitt beskrivs hur globaliseringen har
medfört att organisationer tvingats effektivisera och bli mer flexibla för att hålla sig
konkurrenskraftiga. Detta har bland annat inneburit att mellanchefens roll har gått från en
kontrollerande till en mer coachande roll, med stort fokus på ledarskapsegenskaper. Vidare
presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar och disposition. I kapitlets sista avsnitt 1.4
återfinns en begreppslista där vissa centrala nyckelbegrepp finns definierade för att läsaren
ska få klarhet i hur vi har valt att tolkat och använda dessa begrepp i vår studie.

1.1 Bakgrund
Den forcerade utvecklingen av informationsteknologin har medfört att det geografiska

avståndet idag har förlorat sin betydelse. Globaliseringen har inneburit att länder, som

tidigare klassificerats som utvecklingsländer, har uppnått en nivå som gjort dem till

konkurrenter gällande såväl tjänste- som varuproduktion (Sandberg & Targama, 2014: s. 17).

Detta har fått en avgörande roll för hur organisationer väljer att organisera och styra sina

verksamheter, då den globala konkurrensen tvingar organisationer att ständigt utveckla och

effektivisera sina verksamheter (Sandberg & Targama, 2014: s. 18). Att kunna svara mot den

föränderliga omvärlden har blivit ett viktigt redskap för att överleva, vilket även medför att

det ställs höga krav på medarbetare på alla nivåer inom organisationen. Det har även skett en

utveckling mot allt plattare organisationer, det vill säga färre nivåer mellan företagets högsta

ledning och personalen i den operativa kärnan. Mittemellan dessa två nivåer finner vi

mellanchefen, en position av både över- och underordnad karaktär. Sandberg och Targama

(2014) menar att decentraliserade enheter även har medfört att mellanchefen tilldelas ett

större ansvar och en större roll när det kommer till beslutsfattande inom sitt specifika

ansvarsområde. Rollen som mellanchef har stor betydelse när det kommer till implementering

av strategiska beslut, men innefattar även utövande av ledarskap över sina underordnade.

Många forskare menar att det under de senaste decennierna har skett ett paradigmskifte inom

ledarskapsområdet. Ledarskap har gått från att kontrollera och styra anställda, det vill säga att

genom regler och policies reglera de anställdas utrymme för handlande, till att istället ge dem

ett större och friare handlingsutrymme. Det nya sättet att utöva ledarskap innebär att

ledningen istället ska involvera de anställda i ambitionen att nå resultat, och kontroll utövas

här genom tydlig vägledning i vad som förväntas av dem och vad som ska åstadkommas

(Sandberg & Targama, 2014: s. 16). Ledarskap, vilket i grunden kan ses som en process av
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inflytande, sammanhang, acceptans och gemensamma mål, är ett av de ämnen som det har

studerats mest kring när det kommer till beteendevetenskap (Lewis & Bayless, 2022: s. 326).

Denna process är dynamisk och kan skilja sig åt mellan olika organisationer, men att uppnå

ledareffektivitet kan vara synonymt med framgång för institutionen, medan dåligt ledarskap

ofta anses vara orsaken till att en institution misslyckas (Hogan & Sherman, 2022: s. 25).

Att mellanchefen är länken mellan högsta ledning och den operativa kärnan innebär att rollen

medför en dubbelriktad lojalitet. Därmed hamnar mellanchefen i en situation där de inte alltid

kan tillgodose lojalitet i båda riktningar i sitt arbete att omsätta den högsta ledningens

uppsatta mål i konkret handling (Larsson, 2008: s. 35). “Mellanchefer är bildligt talat ‘fast i

mitten’ och måste balansera sina överordnades förväntningar med den organisatoriska

verklighet som presenteras för dem” (Way et al., 2018).

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka mellanchefens roll i organisationen. Rollen som

mellanchef porträtteras i tidigare forskning som komplex då positionen är av både över- och

underordnad karaktär. Därav fann vi det intressant att studera vad som får en person att vilja

axla denna komplexa roll, samt vilka utmaningar mellanchefer själva upplever. Under arbetet

med studien framträdde ett nytt intressant perspektiv, vilket fick oss att vidare vilja undersöka

åtskillnad i förutsättningar mellan intern- och externrekryterade mellanchefer.

Frågeställningarna för denna studie är följande:

1. Vad motiverar mellanchefen i sitt arbete?

2. Hur hanterar mellanchefen rollen av över och underordnad karaktär?

3. Vilka svårigheter kan det medföra att internrekrytera mellanchefer?
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1.3 Uppsatsens disposition
I kapitel 1 återges en bakgrund till ämnet vi har valt att studera, det vill säga mellanchefer.

Vidare presenteras studiens syfte och frågeställning.

I kapitel 2 har vi valt att redovisa för utvalda delar av vad som tidigare har forskats kring

mellanchefer. Här tar vi avstamp i definitioner kring rollen, samt hur tidigare forskning har

valt att beskriva rollen. Därefter beskriver vi hur informationsteknologin har påverkat rollen,

samt belyser att forskningen till stor del är motsägelsefull. Vidare återger vi delar av tidigare

forskning kring chefer och ledare. Detta för att påvisa att den tidigare forskningen gör en

åtskillnad mellan dessa två begrepp, trots att de i vardagsmun ofta används synonymt. Vi

avslutar kapitlet med att redovisa för delar av vad som tidigare har forskats kring konflikt och

konflikthantering, vilket är vad vi i studien tolkat utgör största delen av mellanchefens arbete.

I kapitel 3 återfinns studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa utgörs av utvalda teorier och

begrepp som sedan kommer att användas när studiens empiriska material ska analyseras. I

avsnitt 3.1 har vi valt att belysa att det finns en distinktion mellan chefskap och ledarskap, där

vi menar att chefskap representerar hårda värden och ledarskap representerar mjuka värden

inom en organisation. Denna distinktion kommer att utgöra en röd tråd genom hela studien. I

avsnitt 3.2 redogör vi för Krav-kontroll-stödmodellen, vilken vi kommer att använda för att

understryka hur viktig mellanchefens roll är för den dagliga verksamheten inom

organisationen. I avsnitt 3.3 beskrivs konflikt och konflikthantering, samt hur mellanchefens

arbete kan förklaras utifrån ett konflikthanterings-perspektiv. I avsnitt 3.4 förklarar vi

begreppet beteendeintegritet, vilket beskriver anpassningen mellan en persons ord och

handling. Beteendeintegritet anser vi bidrar till att förklara komplexiteten i mellanchefens

arbete, som handlar om att mellanchefen ska förmedla högsta ledningens beslut ner i operativ

verksamhet. I avsnitt 3.5 och 3.6 redogör vi för Peter-principen och nyinstitutionell teori,

vilka tillsammans hjälper oss förklara varför organisationer till stor del väljer att

internrekrytera, trots att det ofta visat sig inte vara det mest rationella sättet att rekrytera till

chefsposition.

I kapitel 4 beskriver vi hur vi har gått tillväga vid genomförandet studien. Här redogörs för

forskningsprocessen, hur vi har valt att avgränsa studien och hur urvalet har gått till när vi har

valt ut våra informanter. Vi förklarar bland annat hur insamling, analys, transkribering och

kodning har utförts av det empiriska material vi fått in genom den intervjustudie som ligger

till grund för studien.
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I kapitel 5 redovisar vi studiens resultat. Resultatet kommer att redovisas utefter våra tre

frågeställningar. Varje frågeställning kommer att presenteras i separata avsnitt, där vi först

redovisar för det empiriska materialet, och sedan analyserar empirin med hjälp av utvalda

teorier och begrepp ur den teoretiska referensramen (kap 3).

I kapitel 6 för vi en diskussion kring det resultat vi fått fram och jämför vårt resultat med den

tidigare forskning som återfinns i kapitel 2.

Slutligen i kapitel 7 försöker vi sammanställa och dra slutsatser kring de resultat vi fått fram i

vår studie. Vi ger även förslag på vidare forskning, det vill säga delar vi inte haft möjlighet att

beröra, som skulle kunna vara intressanta att studera för att tillföra nya intressanta aspekter

till forskningsfältet.

Figur 1: Studiens disposition
Egen illustration
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1.4 Begreppsdefinitioner

I detta avsnitt presenteras definitioner av begrepp som är av central betydelse för vår studie.
Vi vill tydliggöra att dessa definitioner inte är några allmängiltiga definitioner av begreppen,
utan utgör endast en definition utifrån vår tolkning av begreppen, och förklarar hur vi
använder begreppen i vår studie.

Chef En position inom organisationen som besitter formell makt samt
kontrollerar och samordnar lägre nivåer.

Konflikt En helt naturlig del av människans natur som grundar sig i en
meningsskiljaktighet, det vill säga att någon typ av åsikter, perspektiv
eller värderingar inte överensstämmer. Konflikt behöver inte vara
något negativt, utan kan snarare ses som ett verktyg för kreativitet och
nytänkande.

Konflikt-
hantering

Handlar om att (1) förebygga att konflikter övergår till att bli
motstridigheter, (2) att hantera konflikter konstruktivt och ta vara på
att människor vill förändra något  och (3) ta lärdom av processen.

Ledare Ledare kan vara antingen en formell eller en informell roll. Som
ledare utövar du ledarskap över andra.

Ledarskap Vi använder Sveningsson och Alvessons definition av ledarskap:
“Ledarskap är ett socialt fenomen, vilket kommer till uttryck i
asymmetriska men ömsesidiga frivilliga relationer mellan individer
som betecknas som ledare och följare. Ledarskap innefattar tolkning,
känslor och förståelse”. (Sveningsson & Alvesson, 2021: s. 22).

Mellanchef Vi utgår från Henry Mintzbergs klassiska beskrivning: “Mellanchef är
en position som återfinns i organisationens mellanledning, det vill
säga i skiktet mellan den operativa kärnan och spetsen” (Harding et
al., 2014: s. 1214).

Motstridigheter När konflikter inte hanteras kan de växa och bli ohanterbara. En
ohanterbar konflikt benämner vi en motstridighet. En motstridighet
kan därmed innebära problem för organisationen.

Underordnad Operativ personal, vilka arbetar direkt under en mellanchef.

Överordnad En chefsroll i högre ställning än mellanchefen, vilket i vår studie till
största del innebär att man arbetar i högsta ledningen.
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2. Tidigare forskning

Syftet med detta kapitel om tidigare forskning är att ge läsaren en kort återblick i vad som
tidigare forskats kring rollen mellanchef. Vi har sökt relevanta forskningsartiklar i de
databaser som Uppsala Universitet tillhandahåller, samt Jstor och Google Scholar. De
sökord vi har använt har främst varit ord som “mellanchef”, “middle manager”, “middle
management” och “ledarskap”. I det första avsnittet 2.1 beskrivs mellanchefens roll utifrån
positionering i den organisatoriska hierarkin. I avsnitt 2.2 redovisar vi för hur den tidigare
forskningen belyser distinktionen gällande personlighetsattribut mellan högsta ledningens
chefer och mellanchefer. Vi har valt att benämna dessa som hårda och mjuka värden. Detta
för att åskådliggöra att, trots att mellanchefens titel säger att det handlar om en chef, så visar
forskning att mellanchefen besitter andra mjukare personliga egenskaper. I avsnitt 2.3
redovisas för en liten del av vad som forskats kring konflikt och konflikthantering.

2.1 Hur mellanchefen framställs i tidigare forskning
Under 1950-talet var Tom Burns, professor i sociologi, en av de första att forska kring

mellanchefer och hans forskning har bidragit till ökad förståelse gällande vad mellanchefer

bör göra och vad de faktiskt gör. Enligt Styhre och Josephson (2006) tillhör mellanchefer den

minst empiriskt studerade gruppen av chefer inom organisationen. Harding et al (2014)

menar även att den tidigare forskningens definitioner om vem mellanchefen är kan upplevas

som motsägelsefulla (Harding et al., 2014: s. 1214). Uppfattningen om mellanchefens roll

tenderar att variera och det finns därmed ingen allmängiltig beskrivning av vad rollen

egentligen innebär. Somliga anser att positionen är nödvändig, då den är en bindande länk

mellan högsta företagsledningen och den operativa personalen, medan andra anser att

positionen snarare utgör ett hinder i verksamheten. Det råder även delade meningar gällande

rollens möjlighet till maktutövande, där vissa menar att mellanchefens position innebär en

stor makt över underordnade, medan andra påstår att positionen blir allt mer underordnad och

kontrollerad (Harding et al., 2014: s. 1216). Något som dock är gemensamt för tidigare

forskning är att rollen av mellanchef skildras utifrån termen mellanledning, vilket är ett sätt

att urskilja positionen från överordnade toppchefer och underordnade icke-chefer (Gjerde &

Alvesson, 2019: s. 125). Den “nya mellanchefen” är snarare mer av en ledare, vilka använder

sin erfarenhet och kompetens i syfte att leda och ta fram det bästa ur andra (Jackson &

Humble, 1994: s. 16).
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Mellanledningen kan därmed definieras som den nivå inom den organisatoriska hierarkin

som återfinns mittemellan den högsta ledningen och den operativa kärnan. Traditionellt sett

brukar man tala om att mellanchefer utgör en del av organisationens kontrollsystem, och att

arbetsuppgifterna främst består av att implementera strategier från högsta ledning i den

operativa kärnan (Harding et al., 2014: s. 1214). Enligt Floyd och Wooldridge (1994) har det

på senare tid skett en utveckling mot att den högsta ledning i allt mindre grad förlitar sig på

organisationens mellanchefer. Anledningen anses vara den alltmer omfattande informations-

och kommunikationsteknologin, vilket har gjort det lättare för den högsta ledning att själva

övervaka och kontrollera organisationens aktiviteter. Trots detta vill Floyd och Wooldridge

(1994) belysa att mellanchefer även har en viktig roll inom det strategiska arbetet, och att

deras delaktighet utgör en avgörande faktor när det kommer till organisatorisk framgång

(Floyd & Wooldridge, 1994: s. 48).

Figur 2: Hierarkiska organisationsnivåer
Egen illustration

2.1.1 Informationsteknologins inverkan på mellanchefens roll

Den hårda globala konkurrensen medförde att organisationer behövde effektivisera sina

verksamheter, och många företag tvingades till nedskärningar. Hårdast drabbade var

produktionsarbetare men under mitten av åttiotalet drabbades även tjänstemän, och då främst

mellanchefer (Pinsonneault & Kramer, 1997: s. 659). Den forcerade informationsteknologin

ansågs leda till ett minskat behov av mellanchefer, då högsta ledningen nu gavs en möjlighet

att kringgå mellanledningen. Beslut skulle automatiseras och information tillgängliggöras för

organisationens alla medlemmar, vilket därmed ersatte mellanledningens tidigare
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informations- och beslutandefunktion (1997: s. 660). Annan forskning visar istället på

motsatsen. Där hävdas att informationsteknologin snarare ökar behovet av mellanchefer i

organisationen då den tilltagande komplexiteten innebär ett större behov av ledning och

samordning (1997: s. 660). Att finna en lämplig strukturell anpassning för att kunna möta

dessa nya krav är något som högsta ledningen ständigt måste jobba för (Bolman & Deal,

2012: s. 109).

2.2 Distinktionen mellan chef och ledare
Modern ledarskapsforskning tenderar att bortse från personlighetspsykologi som en viktig

faktor när det kommer till utövandet av ledarskap. Sigmund Freud kunde redan på sin tid

konstatera att chefer och underordnade hade distinkta personligheter, där han menade att

chefer var narcissistiska och psykopatiska. Detta baserade han på att chefer har kraftfulla

behov av att vilja bli beundrade och söker ständig framgång. Chefer var enligt Freud

hänsynslösa och manipulativa till sitt sätt, men övertygande till sin karaktär (Hogan &

Sherman, 2022: s. 25). I forskningslitteratur väljer man ofta att definiera chefer och VD:ar

som de mäktigaste personerna, vilka återfinns högst upp i organisatoriska hierarkier. Denna

typ av definition medför per automatik att chefskap handlar om att vinna och behålla någon

form av makt. För denna studie har vi valt att betrakta VD och chef som synonyma titlar.

Detta då studien ämnar att undersöka mellanchefen i relation till överordnade, oberoende

överordnades titel. Till skillnad från chefskap ska ledarskap snarare ses som en resurs för en

grupp, att ledarskap utgörs av en kollektiv prestation (Hogan & Sherman, 2022: s. 23).

2.2.1 Organisationens hårda värden
Narcissism är den VD-egenskap som det har studerats mest kring, och då främst i relation till

olika typer av företagsstrategier eller företags prestationer. Styrelsen är de som väljer den

högsta ledningen för större organisationer, och på senare tid tenderar de att välja VD:ar

baserat på deras förmåga att kunna generera ekonomisk tillväxt till företaget. VD:ar med

narcissistiska personligheter söker efter uppmärksamhet och storslagenhet, och vill gärna se

sig själva överlägsna andra som arbetar inom organisationen (Griffin et al., 2022: s. 236).

Dessa egenskaper är även vad som driver dem att hela tiden sträva mot bättre resultat, vilket

ofta ses som något positivt för organisationen. Men allt har en baksida, och så även detta.

Samma egenskaper som ofta framhävs som något positivt för en VD kan även vara direkt
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skadligt för en organisation. För att uppnå beröm och beundran, vilket driver narcissistiska

VD:ar, finns alltid en risk att de väljer att implementera obetänksamma strategiska åtgärder

vilka även kan medföra en stor risk, så länge dessa åtgärder är synbara för omgivningen

(Griffin et al., 2022: s. 236). Vidare menar Griffin et al att narcissistiska VD:ar saknar

självkontroll och har en benägenhet att impulsivt förändra fungerande företagsstrategier, då

man ser en möjlighet att ytterligare kunna öka de ekonomiska vinsterna för företaget, trots att

dessa förändringar kan vara riskfyllda.

När man talar om en organisations prestanda talar man även om “VD-effekten” och

“VD-hybris”. VD-effekten innebär att en VD:s personliga egenskaper har betydelse när det

kommer till företagets prestanda. Olika VD-personlighetsattribut kan alltså anses utgöra en

nyckelfaktor när man förutspår ett företags prestationsmått, det vill säga mått som kassaflöde

och avkastning. Griffin et al (2022) menar även att dessa personlighetsattribut sätter ramar för

den organisationskultur, vilket senare genomsyrar hela verksamheten. Detta är något de

benämner som giftigt ledarskap. Mycket av den tidigare forskningen framhåller att

dysfunktionella arbetsplatskulturer bidrar till att skapa arbetsmiljöer med höga nivåer av

stress. Daglig stress medför i det långa loppet effekter på det biologiska systemet och ökar

risken för att drabbas av skador och sjukdomar (Hayes & Lusk, 2022: ss. 2-3).

VD-hybris innebär istället att VD:ar ofta besitter höga nivåer av självförtroende och arrogans,

i synnerhet när det kommer till beslutsfattande. Till skillnad från VD-effekten, som till stor

del grundar sig i sökandet efter uppmärksamhet, menar man att VD-hybris istället är mer

kopplat till den specifika individens självbekräftelsebehov. Att vara VD kräver givetvis en

viss grad av självförtroende för att utveckla och formulera verksamhetsmål och visioner för

organisationen, men en övertro kan vara skadligt i den bemärkelsen att det kan leda till att det

fattas dåliga beslut, trots att det förekommit varningstecken. Forskning visar att övermodiga

VD:ar tenderar att följa ineffektiva strategier, vilket ofta leder till misslyckande. Vidare kan

övertro till sina egna beslut leda till att VD:ar vidtar åtgärder som är väldigt kostsamma och

därmed leder till sämre resultat för organisationen (Griffin et al., 2022: s. 238). När det

kommer till beslutsfattande kan konstateras att ett dåligt ledarskapsbeslut i en serie av många

bra beslut inte medför skada. Först när en ledare gång på gång fattar dåliga beslut medför

detta en skada för organisationen.
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2.2.2 Organisationens mjuka värden
Europeiska kommissionen publicerade i oktober 2022 artikeln ”så ska en bra mellanchef

vara”. Artikel innehåller generella riktlinjer för vad som utmärker en riktigt bra mellanchef. I

artikeln förklaras hur viktigt det är att en mellanchef är inkännande och förstående. Därmed

konstateras att för att kunna ge stöd åt de anställda krävs att en mellanchef besitter empatiska

förmågor och har förståelse för de anställdas situation. Detta handlar inte bara om att vara

inlyssnande när det kommer till omständigheter som är direkt kopplade till arbetet, utan

innefattar även i viss mån en förståelse för personliga omständigheter som kan ha en negativ

inverkan på de anställdas effektivitet (Europeiska Kommissionen, 2022). Att ta sig tiden att

lyssna på sina underordnade bygger förtroende och kan generera en ökad arbetsmoral och

även bidra till en bättre och mer hälsosam arbetsmiljö. Vidare beskrivs i artikeln vikten av

god kommunikationsförmåga. Att kommunicera är något som ingår i det dagliga arbetet för

en mellanchef, både med underordnade, med andra mellanchefer och även med högsta

ledningen. Att besitta god kommunikationsförmåga innebär inte bara att kunna tala med

andra människor, utan innefattar även att kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift, men

även förmågan att kunna anpassa tonläge och ordval efter den situation man befinner sig i.

2.2.3 Kostnad för dåligt ledarskap
I Dagens industri från 2018 konstateras att ‘usla ledare kostar svenska bolag miljarder’. I

artikeln presenteras siffror från en undersökning som har genomförts av analys- och

organisationsutvecklingsföretaget Brilliant Future, vilken visar på att chefer som inte besitter

ledaregenskaper sänker företagens lönsamhet (Bolter, 2018). Undersökningen baserades på

31 000 respondenter från 87 svenska företag, vilka betygsatte sina chefer inom flera olika

områden. Därefter utvärderades dessa siffror och analyserades i korrelation till företagens

lönsamhetssiffror. Resultat som framkom visade på en stark korrelation mellan lönsamhet och

huruvida personalen upplevde företagets ledarskap. En av de starkaste ledaregenskaper som

observerades, vilket hade ett direkt samband med företagets resultat, var förmågan att

förmedla en tydlighet i förväntningarna. Siffrorna som presenteras talar sitt tydliga språk. I de

företag där medarbetarna anser att ledningen är “mycket bra” återfinns en avkastning som

snittar på 65 procent, medan det i företag där ledningen bedöms “dålig” visar siffror med en

avkastning på minus 3 procent.

Hogan och Sherman (2022) har i sin forskning försökt finna förklaringar till varför det

förekommer så mycket dåligt ledarskap. De menar att den grundläggande faktorn handlar om
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hur man väljer ut ledare, att trots att det finns enorma mängder litteratur och olika metoder

kring prestationsbedömning att tillgå, tenderar chefer ändå att välja de personer de gillar bäst

(Hogan & Sherman, 2022: s. 24). Därmed hamnar personer som har en nära och bra relation

till högsta chefen ofta i ledarposition, oavsett om de besitter ledaregenskaper eller ej.

2.3 Konflikt och konflikthantering
Konflikter är något som finns och uppstår i alla organisationer. Redan på Marx och Webers

tid ansågs gruppkonflikter vara något oundvikligt, och hantering av konflikter var något man

bedömde tillföll chefens arbete (Kolb & Putnam, 1992: s. 311). På 1960-talet började det

forskas mycket kring konflikttemat, där man fokuserade på de strukturella källor som ansågs

ligga till grund för att konflikter uppstår. En stor del av forskningen bytte nu riktning och

konflikter betraktades inte längre som något dysfunktionellt, utan snarare som en hälsosam

process. Det som också var utmärkande för den nya forskningen jämfört med den tidigare var

att man fokuserade mer på det begränsade utbudet av möjliga val som chefer har att hantera

konflikter, där somliga val dessutom var att föredra, då de ansågs normativa. Exempelvis

ansåg man att samarbete var att föredra framför att fatta enhälliga beslut (1992: s. 312).

Detta normativa perspektiv har den senaste tiden utmanats av nya sätt att hantera konflikter.

Det har bland annat att göra med att globaliseringen har förändrat företags strategier och

strukturer. Kolb och Putnam menar att konflikter är oundvikligt (1992: s. 313), men att de

inte behöver vara något negativt, utan kan istället ses som något högst avgörande för

organisatorisk effektivitet. Detta är något som Dean Tjosvold (2008), professor i

organisatoriskt beteende vid Lingnan University, vill belysa. Logiken för en organisation

handlar om att förena de olika medlemmarnas idéer och kunskaper. Tjosvold menar att

konflikter är något som genomsyrar alla organisationer, men när de hanteras på rätt sätt bidrar

de till att främja organisatoriska resultat. Genom konflikter utmanas konventionellt tänkande,

och det skapas en möjlighet att identifiera nya lösningar och nya sätt att tänka (1992: s. 21).

Kolb och Putnam vill dock framhäva att effektiv konflikthantering innefattar såväl främjande

som förebyggande insatser. De menar även att den moderna organisationen är fylld av

konflikter, konflikter som kan hänföras till individuella, sociala, organisatoriska och

kulturella relationer. Därför krävs det att organisationer upprättar ramverk och metoder för

hur dessa relationer ska fungera dynamiskt (1992: s. 314).
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3. Teoretiska utgångspunkter

I detta kapitlet presenteras teorier och begrepp, vilka tillsammans eller var för sig bidrar till
att skapa en ökad förståelse för mellanchefens roll inom organisationen. Dessa teorier och
begrepp kommer sedan att hjälpa oss att kunna besvara våra frågeställningar. I avsnitt 3.1
görs en distinktion mellan chef och ledare, vilket senare kommer att hjälpa oss att föra analys
kring om mellanchefen är mer av en chef eller ledare, och hur mellanchefens personliga
egenskaper påverkar rollen. Vidare kommer avsnitt 3.2 krav-kontroll-stöd-modellen att
användas för att förklara hur viktig mellanchefens roll är inom organisationen. I avsnitt 3.3
redogörs för konflikt och konflikthantering och i avsnitt 3.4 förklarar vi beteendeintegritet.
Dessa kommer att utgöra grunden för vår analys kring hur mellanchefen hanterar sin roll av
över- och underordnad karaktär. I avsnitt 3.5 redogör vi för Peter-principen och i 3.6
nyinstitutionell teori, vilka vi kommer att använda oss av för att analysera den problematik
som kan uppstå när man väljer att internrekrytera individer till mellanchefsposition.

3.1 Chef eller ledare - organisationens hårda och mjuka värden
Det är vanligt förekommande att man blandar ihop chefskap och ledarskap, vilket till har sina

förklaringar i att chefer idag till stor del förväntas utöva ledarskap. Chefer porträtteras ofta

som starka, drivna och utmanande, och en organisations eventuella framgångar tillskrivs

många gånger chefen (Sveningsson & Alvesson 2021: s. 11). Förenklat kan man säga att

chefer anses vara organisationens taktiker, medan ledare genom sitt ledarskap snarare brukar

ses som organisationens strateger (Toor & Ofri, 2008: s. 65). Ledare inspirerar och stöttar de

anställda, medan chefer förser dem med resurser och förväntar sig därmed också resultat.

Toor och Ofri (2008) menar dock att i slutändan kompletterar dessa två roller varandra och en

kombination av chefer och ledare är vad som borde anses mest önskvärt i varje organisation.

3.1.1 Ledarskap
Ledarskap är ett begrepp som används frekvent i dagens samhälle. Fenomenet framställs inte

bara som något högst centralt, utan ses även ofta som något positivt. Men själva begreppet

ledarskap är svårdefinierat. Floyd och Wooldridge (1992) framhåller att det inte finns någon

allmängiltig definition av vad ledarskap egentligen innebär. De kan dock konstatera att

gemensamt för de olika definitionerna är att ledarskap innebär en social påverkansprocess där

en person styr medlemmarna i gruppen mot uppsatta mål (Floyd & Wooldridge, 1992: s. 2).

Sveningsson och Alvesson (2021), två av Sveriges mest kända forskare inom ledarskap,

beskriver ledarskap som ett socialt fenomen som uppstår i en relation mellan individer vilka
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benämns ledare respektive följare. Vidare förklarar de att ledarskap inrymmer olika typer av

tolkningar, känsloarbete och en hög grad av förståelse. Människor intar rollen av följare när

en ledare genom sina handlingar uppvisar meningsfullhet, samt intar en emotionellt och

moraliskt övertygande ledarroll. Begreppet ledarskap innefattar allt från att kommunicera

visioner till att vara engagerad, omtänksam och inlyssnande. Detta menar Sveningsson och

Alvesson skiljer ledarskap från chefskap (2021: s. 22). Toor och Ofri (2008) menar även att

syftet med ledarskap är att visa vägen och att åstadkomma förändring genom att ledaren via

sin vision, motivation och sina handlingar, möjliggör att anhängare uppnår kollektiva mål

(Toor & Ofri, 2008: s. 64).

3.1.2 Olika syn på ledarskap
Grint (2012) menar att ledarskap kan beskrivas utifrån fem skilda teman, vilka var och en

representerar olika syner på ledarskap. Dessa innefattar ledarskap utifrån person, resultat,

position, process och syfte. Vi kommer att gå in mer i detalj och förklara personbaserad samt

positionsbaserad syn på ledarskap.

Det personbaserade ledarskapet är vad vi idag kallar karismatiskt eller transformativt

ledarskap (Sveningsson & Alvesson, 2021: s. 13). Denna form av ledarskap handlar om att

involvera, motivera, engagera och utveckla sina medarbetare. En karismatisk ledare ser

människor omkring sig och är ofta empatisk med en förmåga att lyssna på andra, visa sympati

och har en hög grad av förståelse för andra människor. En av de största drivkrafterna hos en

karismatisk ledare anses ofta vara passionen för en viss fråga eller ett specifikt område (Teng

& Tsaur, 2022: s. 1496).

Positionsbaserad syn på ledarskap utgår ifrån att ledarskap snarare kan kopplas till den

formella position en individ har inom organisationen. Detta grundas i tanken att en formell

position kommer med vissa resurser, förväntningar och legitim auktoritet (Sveningsson &

Alvesson, 2021: s. 16). Positionsbaserat ledarskap inrymmer en förståelse av att ledarskap

utgörs av en vertikal dimension, det vill säga att en person utövar inflytande över någon

annan. Vad detta innebär är att det förklarar hur lägre chefer, och även andra personer, också

kan utöva ledarskap. Dock är denna bild något idealiserad, då en lägre chef i första hand är

underordnad sin egen chef, och är därmed oftare ledd än ledare. Detta tankesätt antyder att en

mellanchef i första hand snarare är följare än en ledare (2021: ss. 17-18).
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3.1.3 Följare som medkonstruktörer
Ledarskap handlar till stor del om att påverka andra, men det räcker inte med att enbart utöva

auktoritet. I en organisatorisk kontext blir därmed de underordnades syn på ledarskap högst

avgörande för hur ledarskap kan utövas. Forskning visar att det saknas förklaringsmodeller

som beskriver ledarens, och de underordnades, aktiva roller i en ledar-följar-process, men

Blom och Alvesson (2014) förklarar att man på senare tid har börjat se på följare som

medkonstruktörer när man talar om ledarskap (2014: ss. 344-345). De menar att det ingår i en

ledares uppgift att anpassa och konstruera sitt ledarskap så att det passar in i kontexten.

Ledar-följar-relationer kan inte enbart bygga på den formella hierarki som ligger till grund för

relationen. Det är därmed viktigt att se det som ett samkonstruerat meningsskapande, det vill

säga en kontinuerlig process mellan ledare och följare. Relationen är även dynamisk över tid,

och ledarskap kräver att underordnade accepterar ledarens utövande av ledarskap. Det räcker

därmed inte med att följarna har underordnade positioner för att det ska vara möjligt att utöva

ledarskap, och det går heller inte att fastställa generella egenskaper som utgör ett gott

ledarskap. Vad som dock ofta framhävs är det går att identifiera olika typer av egenskaper

som är viktiga att besitta för att kunna utöva gott ledarskap, men sällan belyses det som kan

anses som det mest centrala, dvs sammanhanget (Svenningsson & Alvesson, 2021: s. 13).

3.2 Krav-kontroll-stödmodellen
Stress, och i detta fall arbetsrelaterad stress, uppstår när en person uppfattar att det finns en

obalans mellan de krav som ställs på personen och de resurser som finns att tillgå för att

balansera upp kraven (Pelfrene et al., 2001: s. 297). När man studerar arbetsrelaterad stress

används ofta den teoretiska modellen “krav-kontroll-stödmodellen” (vidare KKS-modellen)

utvecklad av Robert Karasek och Töres Theorell. Modellen förutsäger att fysisk eller psykisk

sjukdom till följd av hög arbetsbelastning beror på att det finns en direkt koppling mellan

höga arbetsrelaterade krav och individens möjlighet att påverka den egna arbetssituationen.

Enligt KKS-modellen kännetecknas den mest ohälsosamma arbetssituationen av arbete som

består av höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd. KKS-modellen ses som ett paradigm

och mycket empirisk forskning grundar sig på modellen (Pelfrene et al., 2001: s. 298).
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3.3 Konflikt och konflikthantering

“En konflikt innebär att två perspektiv, personligheter, värderingar eller åsikter kolliderar

med varandra. Konflikter på en arbetsplats kan uppstå när exempelvis anställda inte får

den tillfredsställelse de förväntar sig, eller när de upplever att deras framtidsutsikter

hotas. Konflikter är en naturlig del av människans natur och när den hanteras på rätt sätt

kan de vara positiva, och till och med få anställda att arbeta bättre. En konflikt är inte

samma sak som ett problem. Den utvecklas bara till ett problem om den inte hanteras på

rätt sätt” (Definition hämtat från företagande.se, 2016).

Överallt går att utläsa att mellanchefens roll är komplex. Komplexiteten handlar till stor del

om att rollen är av både över- och underordnad karaktär, vilket innebär att mellanchefens

måste hantera viljor från två olika håll. Därmed kan konstateras att rollen innefattar en

dubbelriktad lojalitet. Meningsskiljaktigheter och konflikter är något som förekommer

överallt, men det finns många olika sätt att hantera dessa på. Det är endast om en konflikt

tillåts eskalera och övergå till att bli en motstridighet som den kan bli destruktiv och därmed

få negativa konsekvenser för organisationen. Om en ansvarig chef inte klarar av att hantera de

konflikter som uppstår riskerar detta att medföra att förtroendet för ledarskapet undergrävs

(Jordan, 2020: s. 9).

Thomas Jordan, docent inom arbetsvetenskap och forskare i konflikthantering vid Göteborgs

universitet, menar att det viktigaste för att undvika att det uppstår ohälsosamma konflikter,

alltså motstridigheter, är att det skapas en “robust arbetskultur”. Med ‘robust’ åsyftas en

motståndskraftig arbetsplats, som inte tillåter att konflikter eskalerar och blir skadliga eller

ohälsosamma. ‘Kultur’ handlar istället om de inställningar, värderingar, normer och

förhållningssätt som genomsyrar arbetsplatsen. Det krävs mer än att endast upprätta olika

handlingsplaner och regelverk för konflikthantering. Medarbetare och chefer måste hela tiden

arbeta lösningsinriktat (Jordan, 2020: s. 157). För att skapa en robust arbetskultur krävs även

att man först och främst undersöker arbetsplatsens konfliktpotential. Otydlighet gällande

uppdrag och mål, oklara ansvarsfördelningar och mandat, avsaknad av ledarskap och

bristande kommunikation är enligt Jordan faktorer som göder konflikter (2020: s. 159).

Jordan menar att det är svårt att dra väl underbyggda slutsatser kring hur man kan förklara

varför vissa organisationer klarar av att skapa en robust arbetskultur, medan vissa inte klarar

det. Hans rika erfarenhet, vilken bland annat grundar sig i hundratals fallstudier av olika

arbetsplatser, har dock gjort att han har lyckats identifiera fem troliga förklaringar: forum för
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problemlösning, ledarskap, medarbetarskap, kultur och organisation (Jordan, 2020: s. 164).

Forum för problemlösning innebär att organisationen aktivt måste arbeta med att skapa en

plattform för tidig problemlösning. Detta kan handla om exempelvis möten av olika slag för

att ventilera och diskutera eventuella konflikter eller problem, men kan även innefatta att ha

en nära och öppen dialog, något Jordan benämner “öppen-dörr-princip” (2020: s. 164).

Ledarskap i detta sammanhang handlar om vikten av att främja ett välfungerande ledarskap

inom organisationen. Det handlar om såväl utbildning som att se över former för rekrytering

av personer till ledarpositioner (2020: s. 165). Medarbetarskap handlar om att skapa en vilja

hos medarbetare att själva ta ansvar. Det handlar om såväl stödjande som fostrande åtgärder,

där stödjande åtgärder bland annat åsyftar att se till att medarbetaren känner sig respekterad

samt får en tillräcklig kompetensutveckling. Kultur innefattar alla åtgärder och strategier som

krävs för att skapa en lösningsorienterad kultur inom organisationen. Det kan handla om

förhållningssätt, normer, värderingar, god kommunikation och prioriteringar men även att

man involverar de anställda. Organisation syftar till att det finns tydliga rutiner, riktlinjer,

processer och regelverk för att kunna hantera problem i ett tidigt stadie (2020: s. 167).

3.4 Beteendeintegritet
Det upplevda mönstret av anpassning mellan en persons ord och handlingar är något som

Tony Simons (2002) benämner beteendeintegritet. Detta ses som en tillskriven egenskap, och

grundar sig i en persons tidigare ageranden (Simons, 2002: s. 20). Inom en organisation

skulle det kunna handla om i vilken utsträckning anställda uppfattar att deras chefer på ett

korrekt sätt representerar sig själva och sina motiverande värderingar i kommunikation till

sina anställda. Beteendeintegritet syftar till att spegla i vilken omfattning anställda anser att

en chef fullföljer vad den lovat, samt i vilken utsträckning chefens handlingar stämmer

överens med hur denne uttalar sig (2002:  s. 19).

Till följd av mellanchefers roll som “fast i mitten” krävs en balans mellan över- och

underordnades förväntningar. Därmed står mellanchefen inför en utmaning i att upprätthålla

beteendeintegriteten. Rollens upplevda ord-handling-anpassningsförmåga är en funktion av

deras karaktär, färdigheter och vanor men det är även en funktion av kontextuella faktorer

(Way et al., 2018: s. 765). Mellanchefens uppgift att implementera högsta ledningens uppdrag

och visioner, innebär att mellanchefen ibland tvingas förespråka värderingar och initiativ som

inte alltid överensstämmer med mellanchefens egna uppfattning. Det kan då vara svårt att
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implementera förändring, om de organisatoriska realiteterna motsäger den högsta ledningens

önskemål, vilket gör att det är svårt för mellanchefen att upprätthålla sin beteendeintegritet

(2018: s. 766). Om mellanchefen upplever att den får stöd från företagsledningen påverkas

beteendeintegriteten positivt, vilket även optimerar prestationerna, vilket i slutändan kan leda

till ett bättre resultat (2018: s. 775).

3.5 Peter-principen
Laurence J. Peter är en kanadensisk professor som under många år har föreläst om

inkompetens på arbetsplatser. Tillsammans med författare Raymond Hull publicerade han i

slutet av 60-talet boken “The Peter Principle”, där han redogjorde för Peter-principen, en

princip han namngett efter sig själv. Peter-principen är universell och kan appliceras på alla

anställda i alla organisationer. Peter menar att yrkesinkompetens finns överallt, till följd av att

människor ofta anställs på fel grunder. Vad Peter vill förmedla är att befordran, det vill säga

internrekrytering till någon form av chefsposition, ofta innebär en felrekrytering. Befordran

grundar sig på lojalitet snarare än att den anställde besitter de egenskaper och kunskaper som

krävs för positionen. Det kan därmed vara ett stort misstag om en organisation befordrar en

anställd till chefsposition. Istället menar Peter att det är viktigt att endast rekrytera utbildade

personer till maktpositioner. Enlig Peter och Hull (1969) kan en felrekryterad person i

maktposition äventyra hela organisationen, eftersom inkompetens kan leda till försämrad

produktivitet och kan även medföra en stor risk att det fattas felaktiga och dåliga beslut.

Peter gör en åtskillnad mellan ledare och följare, och konstaterar att följare nödvändigtvis inte

alltid är bra ledare, och därmed anser han att kompetent personal inte alltid är berättigade en

befordran. Att beträda en chefsposition innebär även att personen måste kunna kommunicera,

klarar av att utöva ledarskap, besitter beslutsförmåga samt klarar av konflikthantering (Peter

& Hull, 1969: s. 66). Om en person som befordrats saknar dessa färdigheter, uppnår personen

en inkompetensnivå, och Peter menar att inom hierarkiska organisationer uppnår alla

anställda förr eller senare sin inkompetensnivå. Vidare uttrycker Peter att ”ingen kan fostra en

man över sin egen kompetens” (1969: ss. 83–84). Vad Peter menar är att det är viktigt att veta

sina egna begränsningar när det kommer till kompetens. När en person har uppnått sin

inkompetensnivå blir personen istället ineffektiv och kan inte längre bidra med nytta till

organisationen. Det är därmed viktigt att veta vem i en hierarkin som har nått sin så kallade

slutplacering, det vill säga har uppnått taket för sin kompetensnivå (1969: s. 196).
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3.6 Nyinstitutionell teori
Nyinstitutionell teori är en vidareutveckling av den tidigare institutionella teorin, och teorin

fokuserar på hur organisationer blir alltmer lika varandra till sin utformning. Sociologerna

John Meyers och Brian Rowans är författarna till artikeln Institutionalized Organizations:

Formal Structure as Myth and Ceremony, vilken ofta brukar anses utgöra grunden för den

nyinstitutionella teorin. Meyer och Rowan (1977) menar att organisering i grund och botten

handlar om anpassning till institutionaliserade regler som finns i organisationens omgivning.

Organisatorisk framgång och överlevnad uppnås alltså inte genom effektiv samordning och

kontroll av produktiva aktiviteter (1977: s. 352), utan handlar snarare om anpassning till

institutionaliserade regler (Eriksson-Zetterquist, 2009: s. 64).

Ett centralt begrepp inom nyinstitutionell teori är legitimitet. Genom att anpassa sig till den

institutionella omgivningen, och efterleva redan etablerade normer, uppnår organisationer

legitimitet, och erhåller därmed de resurser som krävs för att överleva (Meyer & Rowan,

1977: s. 352). Legitimitet kan på sätt och vis likställas med status, men till skillnad från status

är legitimitet inte något exklusivt man behöver konkurrera om. Genom att ingå i ett

organisatoriskt fält får alla som ingår del av legitimiteten. Därmed kan sägas att legitimitet är

homogeniserande och en förklaring till att organisationer antar samma form (2009: s. 105).
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4. Metod

I metodkapitlet redogörs för val av metod, samt en motivering till varför detta val har gjorts.
Därefter beskrivs hur forskningsprocessen har gått till i sin helhet, vilket innefattar insamling
av teoretiskt och empiriskt material samt analys av det insamlade materialet. Vi kommer även
att redovisa för hur vi genom hela arbetets gång, har eftersträvat att möta de forskningsetiska
aspekter som är viktiga att beakta.

4.1 Metodologisk ansats
I det inledande kapitlet förklarar vi att syftet med vår studie är att undersöka vad som

motiverar mellanchefen i sitt arbete, samt vilka utmaningar mellanchefen själv upplever i sin

roll. Vi har även velat undersöka vilka svårigheter som kan uppstå när man internrekryterar

mellanchefer. För att kunna studera detta behövde vi skapa oss en ökad förståelse för den

sociala verklighet som mellanchefer arbetar och agerar inom. Därmed ansågs en kvalitativ

forskningsansats vara den mest lämpade metoden för att uppnå vårt mål, då den kvalitativa

metoden gav oss möjlighet att studera enskilda individers upplevelser i deras roll som

mellanchef (Bryman, 2018: s. 455).

Vår studie grundar sig på ett begränsat urval av vad som tidigare har forskats inom ämnet,

samt empiri i form av de resultat som framkommit genom vår intervjustudie. Genom att

använda oss av semistrukturerade frågor i intervjuer ökade våra möjligheter att få ta del av

informanternas egna perspektiv, vilket gav oss en bredare insikt i hur de själva upplever sin

roll. Urval och avgränsningar för vår intervjustudie beskrivs längre fram i avsnitt 4.3. Vår

utgångspunkt har varit att arbeta deduktivt, då vi ville försöka dra slutsatser utifrån tidigare

forskning, tidigare teorier och vår inhämtade empiri. Vår insamlade empiri ha analyserats

genom en riktad innehållsanalys, där förutbestämda nyckelkategorier har bildat teman, vilka

sedan har utgjort riktlinjer när vi har transkriberat och kodat det empiriska materialet.

4.2 Forskningsprocess
För att kunna genomföra denna studie krävdes att vi först utförde en noggrann litteratur-

genomgång, där vi sökte efter vad som tidigare forskats kring mellanchefer. Detta för att

skapa oss en djupare förståelse kring rollens komplexitet. Därefter kunde vi formulera ett

syfte och fastställa frågeställningar för vår studie. Nästa steg var att söka teorier och begrepp

som på olika sätt kunde hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. Därefter utförde vi vår
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intervjustudie med totalt 14 informanter, vilket kom att bli studiens empiriska förankring. Vår

empiri har analyserats med hjälp av vår teoretiska referensram, vilket utgör studiens resultat.

Detta resultat för vi sedan en diskussion kring, och ställer vårt resultat mot den tidigare

forskningen. Avslutningsvis summerar vi vår studie och försöker fastställa slutsatser.

Figur 3: Forskningsprocessen
Egen illustration

4.3 Avgränsningar och urval
För att kunna genomföra denna studie har vi behövt göra vissa urval och avgränsningar, vilka

vi kommer att redovisa för i detta avsnitt. Till att börja med har vi gjort en avgränsning för

vilka som har varit intressanta föremål för vår studie. Syftet var att undersöka mellanchefens

roll, men då det inte finns någon allmängiltig definition av termen mellanchef har vi valt att

själva definiera rollen genom vissa kriterier. De personer som vi har valt ska ingå i vår studie

är personer som arbetar inom organisationens mellanledning, vilket innebär att personen (1)

arbetar direkt under den högsta ledningen, alternativt under annan överordnad chef, samt (2)

är överordnad operativ personal.

Vi har valt att utgå ifrån ett kriterieurval, vilket är en typ av målstyrt urval, i och med att våra

informanter behövde uppfylla våra definierade kriterier (Bryman, 2018: s. 496). Vidare har vi

också använt oss av ett strategiskt urval, då vi i första hand har vänt oss till personer i vår

bekantskapskrets, vilka i sin tur har förmedlat kontaktuppgifter till personer som matchar

våra kriterier. Totalt har vi genomfört 14 intervjuer. 2 intervjuer har utförts fysiskt på plats

och 10 intervjuer har utförts via Zoom, vilket är ett kommunikationsverktyg där individer kan

se och höra varandra online. 2 mellanchefer har valt att delta i studien genom att besvara våra

frågor skriftligt, då dessa inte haft möjlighet att avsätta tid för att genomföra en intervju
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muntligt. Dessa svar kommer ändå att ingå i vårt empiriska material. Det är viktigt att ha i

beaktning att vi genom dessa urval mest troligt inte har uppnått ett urval som kan anses vara

representativt för hela populationen.

4.4 Insamling av studiens data
Denna studie baseras på två olika typer av insamlad data. Till att börja med har vi genomfört

en litteraturstudie, där vi har sökt efter vetenskapliga artiklar som redogör för vad som

tidigare har forskats om mellanchefer. För att finna relevanta artiklar har vi utgått från

Uppsala universitets bibliotekstjänst, och sökt oss vidare i databaser som bland annat Jstore

och Google scholar. Vi har använt oss av sökord som ”mellanchef”, ”middle management”

och ”ledarskap”. I de artiklar vi fann betydelsefulla för vår studie sökte vi även vidare i de

referenser som fanns listade i artikeln, och på så vis kunde vi få fram ännu fler relevanta

artiklar. Dessa artiklar har tillsammans bidragit till en djupare förståelse för det fenomen vi

har valt att studera.

Utöver vår litteraturstudie har vi även genomfört en intervjustudie, där totalt 14 mellanchefer

har bidragit med sina upplevelser och erfarenheter. Våra informanter arbetar i organisationer

av varierande storlek, och både män och kvinnor i olika åldrar finns representerade. En

kortare presentation av våra informanter finns att läsa i bilaga 3. Nedan redogör för hur vi har

genomfört vår intervjustudie.

Tillvägagångssätt vid genomförande av intervjustudie
För att kunna studera mellanchefers egna upplevelser av sin arbetsroll valde vi att utföra en

intervjustudie. Vi började med att kontakta personer som uppfyllde våra urvalskriterier.

Kontakten med berörda företag och våra tänkta informanter skedde främst via mailkontakt.

Efter att vi etablerat en första kontakt skickade vi ut vårt informationsbrev (se bilaga 1), där

vi presenterade oss själva, samt där vi förklarade syftet med intervjun. Därefter bokade vi in

en tid för intervju med de informanter som ville delta i vår studie.

För att kunna kunna säkerställa kvalitetsaspekten i våra intervjuer började vi med att skapa en

intervjuguide (se bilaga 2). Att skapa en intervjuguide kan ses som ett viktigt led i den

förberedelse som krävs för att kunna utföra kvalitativa intervjuer. Utgångspunkten är att

frågorna ska kunna generera svar som kan bidra till att besvara formulerade frågeställningar
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(Bryman, 2018: s. 565). Intervjuguidens inledande frågorna skapades för att generera

bakgrundsinformation om informanterna. Därefter formulerades frågor utefter förutbestämda

teman, vilka var: relation till över- och underordnade, hur våra informanter hanterar

motstridiga förväntningar mellan över- och underordnade samt handlingsutrymme och

befogenheter. Under genomförandets gång växte det fram nya teman, vilka även de kom att

bli intressanta. Det handlade om vad som motiverade våra informanter att arbeta som

mellanchef, distinktion mellan konflikt och motstridighet, skillnader i förutsättningar mellan

intern- och externrekryterade mellanchefer samt ledarskap. Här tog intervjuerna en vändning

och dessa nya teman fick istället bli våra huvudteman.

Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer, vilket är en intervjuform som lämpar sig när

man vill ge informanten utrymme och möjlighet att själv beskriva sina egna upplevelser

(Bryman, 2018: s. 563). När man väljer att utföra semistrukturerade intervjuer krävs att såväl

intervjufrågorna som genomförandet av intervjuerna inrymmer en hög grad av flexibilitet

(2018: s. 565). En viktig aspekt är att vara ordentligt påläst inom ämnet innan man genomför

en intervju, då det underlättar förståelsen och tolkningen av det informanten berättar. Genom

att vi hade läst ett stort antal artiklar om mellanchefer innan vi genomförde våra intervjuer,

hade vi skapat oss en förförståelse kring mellanchefens situation, vilket bidrog till att vi

kunde föra en givande dialog med våra informanter. Efter att vi genomfört vår pilotintervju,

det vill säga vår första intervju, gick vi igenom de svar vi fått för att säkerställa att de kunde

bidra till att besvara våra frågeställningar.

Våra muntliga intervjuer har tagit ungefär 45 minuter var, och dessa spelades in efter

samtycke från informanterna. Att spela in intervjuerna gjorde att vi kunde koncentrera oss på

att vara goda lyssnare, samt minimera risken att gå miste om viktig information. Vi använde

även words dikteringsfunktion, för att få med hela intervjun i skriftlig form, vilket

underlättade vid transkriberingen. Något vi prioriterade högt var att intervjuerna skulle ske i

en lugn och ostörd miljö. Detta ansåg vi var viktigt för att kunna säkerställa kvalitén på

ljudinspelningarna, men även för att våra informanter inte skulle behöva oroa sig för att

någon obehörig skulle kunna överhöra samtalet (Bryman, 2018: s. 566).

4.5 Analys av data genom kvalitativ innehållsanalys
Att analysera data inom kvalitativ forskning handlar om att noga och systematiskt undersöka

och strukturera det insamlade datamaterialet, för slutligen få fram ett resultat (Fejes &
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Thornberg, 2019: s. 34). Kvalitativ innehållsanalys är en flexibel forskningsmetod som ofta

används när man vill studera och analysera textdata. Kvalitativ innehållsanalys kan utföras

som konventionell, riktad eller summativ. Dessa tre tillvägagångssätt är alla menade för att

tolka innehållet i textdata, men det som skiljer dem åt är hur man senare arbetar vid kodning

av materialet (Hsieh & Shannon, 2005: s. 1277).

Vi har valt att utgå ifrån en riktad innehållsanalys, vilket är en mer strukturerad process än de

andra två tillvägagångssätten. Med utgångspunkt i tidigare forskning och olika teorier har vi

definierat förutbestämda nyckelbegrepp och nyckelvariabler, vilka tillsammans bildar initiala

kodningskategorier och teman. Målet med en riktad innehållsanalys är alltså inte att skapa

nya teorier, utan snarare att utvidga det redan befintliga teoretiska ramverket, vilket brukar

framhävas som den huvudsakliga styrkan för denna typ av innehållsanalys (2005: ss.

1281-1282). Utifrån tidigare forskning kan man predicera olika variabler, eller relationer

mellan variabler, vilket utgör ett deduktivt arbetssätt.

Det finns två grundläggande ansatser, den induktiva och den deduktiva ansatsen. Dessa

ansatser kan ses som två olika angreppssätt för hur man för resonemang kring, och vidare

drar slutsatser utifrån, inhämtad empiri (Fejes & Thornberg, 2019: s. 23). Vår analys har

utgått ifrån en deduktiv ansats, då vi försökt dra slutsatser utifrån tidigare forskning, teorier

och begrepp samt vår inhämtade empiri. Vi ville därmed utifrån vad som tidigare har forskats

i ämnet kunna dra slutsatser för att förklara enskilda händelser. Inom forskning är det dock

ovanligt att endast använda sig av en utav de två ansatserna. Ofta förekommer både induktiva

och deduktiva inslag under forskningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2019: s. 25). Vi är väl

medvetna om att en kvalitativ studie, som bygger på semistrukturerade intervjuer, till viss del

innehåller induktiva inslag. Detta i och med att det har krävts att vi behövt revidera vårt

insamlade material, samt att vissa korrigeringar har behövts göras under arbetets gång, i syfte

att kunna skapa en röd tråd i studien.

4.6 Transkribering och kodning av data
För att kunna dra slutsatser från det inhämtade materialet krävs att materialet måste göras om

till en text som går att analysera. Att transkribera insamlad data medför alltid en viss risk,

bland annat att man riskerar att missa viktiga kontexter (Lindgren, 2014: s. 31). För att

minimera denna risk använde vi ljudinspelningarna i kombination med det dikterade

materialet, vilket gjorde att vi med säkerhet fick med all information som sades.
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Den metod vi har valt att använda oss av för att analysera vår insamlade data är Miles och

Hubermans metod för kvalitativ analys (Lindgren, 2014: s. 34). Sammanfattningsvis kan den

kvalitativa analysprocessen sägas utgå ifrån insamlad data, där första momentet är att skapa

ordning i materialet genom att materialet kodas och tematiseras. Därefter skiftar processen

fokus till att istället göra tolkningar och formulera slutsatser, så kallad summering. De

slutsatser man kommer fram till kan sedan kontrolleras genom att man återgår till materialet

för att testa om de håller. Denna process upprepas tills man når mättnad i materialet, dvs att

man inte längre hittar någon ny information (Lindgren, 2014: ss. 35-36). För denna studie

har analysprocessen utgått från förutbestämda teman och kategorier vilket indikerar på en

tillämpning av deduktiv ansats. Det första momentet i analysprocessen, det vill säga

reduktion av data samt tematisering, har därmed varit styrd av förutbestämda teorier.

Det första steget, reduktion av data, innebär att man reducerar materialet till betydelsefulla

beståndsdelar (Lindgren, 2014: s. 37). Arbetet i denna studie har främst handlat om att göra

den insamlade datan mer hanterbar genom att systematiskt strukturera upp materialet och att

söka centrala begrepp, vilka vi kodade i olika färger. Detta är ett moment som upprepats flera

gånger under analysprocessen, tills dess att ingen ny information gick att utläsa ur materialet.

Det är viktigt att denna del blir korrekt utförd, i och med att analys och resultat till stor del

grundar sig i vad som framkom vid intervjuerna. Det andra steget, tematisering, tog vid när

reduktionen av data började stabiliseras, och handlar om att kategorisera de koder som

skapats. Tematisering handlar dock inte bara om att sortera information, utan är även ett

viktigt moment för själva analysen (Lindgren, 2014: s. 40). Under tematiseringen har vi sökt

mönster och kopplingar mellan de kodade kategorierna. Vid ett par tillfällen behövde vi gå

tillbaka i den insamlade datan för att tydliggöra gränserna mellan olika koder. Momenten av

reduktion och tematisering har skett växelvis tills dess att vi ansåg att vi uppnått en mättnad i

materialet (Lindgren, 2014: ss. 35-36). Det sista steget, summering, började när vi hade

uppnått mättnad i materialet och därmed kunde börja analysera vår empiri och dra slutsatser.

4.7 Studiens trovärdighet
När man talar om empirisk förankring brukar man generellt sett utgå ifrån de två begreppen

reliabilitet och validitet för att bedöma studiens trovärdighet. Dessa begrepp är dock mer

riktade mot kvantitativ forskning. Inom den kvalitativa forskningen talar man snarare om

tillförlitlighet och äkthet för att få en bild av kvalitén i en undersökning (Bryman, 2018: s.
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467). Vi har genomgående under vårt arbete eftersträvat att studien ska möta dessa kriterier,

för att säkerställa kvalitén på studien.

Studiens tillförlitlighet
Studiens tillförlitlighet bedöms utifrån fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet

och möjlighet att styrka och konfirmera. Det första kriteriet, studiens trovärdighet, handlar

om att säkerställa att informanternas och forskarnas uppfattning om den sociala verkligheten

är överensstämmande (Bryman, 2018: s. 467). För att kunna säkerställa att vi hade uppfattat

informanternas svar korrekt använde vi oss av följdfrågor när vi genomförde våra intervjuer.

Utöver detta hade vi skapat vår intervjuguide som riktlinje genom hela intervjun för att inte

riskera att utelämna några viktiga frågor. Semistrukturerade frågor kan ses utgöra ett sätt att

eftersträva en dialog under intervjuerna, vilket är något som främjar förståelsen för alla

inblandade. Det andra kriteriet överförbarhet handlar om hur pass överförbara resultaten är

till en annan miljö (Bryman, 2018: ss. 467-466). En studie av detta slag har inte särskilt hög

överförbarhet, till följd av flera faktorer. Dels är våra informanters upplevelser unika för just

dem, och de baseras även på deras egna erfarenheter. Vidare speglar våra tolkningar, och

omedvetna personliga värderingar, vårt sätt att uppfatta och tolka den information som samlas

in. Därmed kan studien rent generellt inte anses ha särskilt hög överförbarhet.

Det tredje kriteriet pålitlighet handlar om att anta ett granskande synsätt (Bryman, 2018: s.

468), vilket har eftersträvats genom att vi upprättat en transparent redogörelse för studiens

genomförande. Under arbetets gång har vi haft ett handledningstillfällen efter varje

genomfört moment, där vi har fått opponering från både lärare och andra studenter. Den

slutliga produkten har granskats av både medstudenter, handledare och examinator på

Uppsala universitet. På så vis har denna studie genomgått flera olika led av granskningar,

detta i syfte att upprätthålla studiens pålitlighet. Det fjärde och sista kriteriet handlar om en

möjlighet att konfirmera. Detta kriterium syftar till vi som studenter, och författare av denna

studie, har agerat i god tro och därmed inte medvetet låtit våra personliga värderingar eller

referensramar färga det slutgilitga resultatet (Bryman, 2018: s. 470). Dock är vi medvetna om

att personliga åsikter och uppfattningar omedvetet kan förekomma. Medvetenheten i detta har

däremot gjort det möjligt för oss att, under skrivandets gång, reflekterat över våra ställnings-

taganden. Detta för att undvika att det förekommer subjektiva bedömningar i studien.
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Studiens äkthet

Utöver de fyra tillförlitlighetskriterierna är det också viktigt att stärka studiens äkthet. Detta

har vi försökt att göra genom att återge en rättvis bild av den information våra informanter

har lämnat (Bryman, 2018: s. 470). Våra informanter har återgett sin uppfattning och syn på

sin roll som mellanchef, vilket är något som har behandlats och analyserats med respekt. All

data som samlats in har behandlats likvärdigt.

4.8 Etiska överväganden
En viktig aspekt när det kommer till forskning handlar om att försäkra att de personer som, på

ett eller annat sätt, medverkar inte utsätts för fara. För att skydda de individer som deltar i

forskningsarbete har Vetenskapsrådet (2002) fastställt fyra grundläggande krav. Dessa

benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet

(Vetenskapsrådet, 2002: s 6). För att undvika att begå några etiska misstag har vi under

studien tagit hänsyn till dessa fyra förhållningsprinciper.

Informationskravet innebär att informanterna skall erhålla information om de villkor som

gäller om de väljer att delta i studien. Under sökningsarbetet efter informanter skickade vi ut

ett informationsbrev (se bilaga 2) som innehöll information om vår studie. I brevet stod även

att deltagande var högst frivilligt, samt informantens roll i studien. I informationsbrevet stod

det även att deltagarna hade rätten att avbryta sin medverkan närsomhelst. Därmed kan anses

att samtyckeskravet är uppfyllt. Vårt sätt att möta konfidentialitetskravet var genom att den

inhämtade informationen från våra informanter lagrats säkert, så att endast vi två studenter

och vår handledare hade åtkomst till materialet under hela skrivandeprocessen. Vi har även

avidentifierat allt empiriskt material som ingår i vår slutgiltiga uppsats. I informationsbrevet

förtydligades det även att all insamlad information från våra informanter enbart skulle

komma att användas i vår uppsats. Detta var vårt sätt att uppfylla nyttjandekravet.
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5. Studiens resultat

I detta kapitel kommer vi dels att redovisa vår empiri, det vill säga vad som framkommit i vår
intervjustudie, samt analysera empirin med hjälp av de begrepp och teorier som finns
presenterade i det teoretiska ramverket (kapitel 3). Detta kommer att leda fram till studiens
resultat. Empiri och analys kommer att redovisas utefter studiens tre frågeställningarna. I
avsnitt 5.1 redogörs för hur våra informanter beskriver vad som motiverar dem i deras
arbete. I avsnitt 5.2 redogörs för hur våra informanter hanterar rollen av över- och
underordnad karaktär samt hur de handskas med konflikter i sitt arbete. Slutligen i avsnitt 5.3
kommer vi belysa hur mellanchefens förutsättningar kan skilja beroende på om personen har
blivit intern- eller externrekryterad till positionen. Kapitel 5 innehåller flera citat från
intervjuerna, men citaten har i vissa fall behövts korrigeras för att vi ska kunna upprätthålla
den fulla anonymitet vi utlovat till våra informanter. Vid en sådan korrigering har vi varit
noggranna med att citatet ändå förblir representativt.

5.1 Vad motiverar mellanchefen i sitt arbete?

5.1.1 Empiriskt material
När vi genomförde våra intervjuer ställde vi först lite inledande bakgrundsfrågor för att få en

bild av vem vi hade framför oss. En av de första frågorna vi ställde var “kan du beskriva en

vanliga arbetsdag”, varpå samtliga av våra informanter satt tysta en stund och svarade sedan

“... ja, vad gör jag egentligen om dagarna…?” Detta var något vi fann intressant och något

som illustrerar hur komplex rollen är. Trots att de flesta av våra informanter har arbetat som

mellanchefer under en längre tid tid, har de ändå svårt att beskriva vad de egentligen gör på

jobbet. Vår nästa fråga “vad anser du är dina viktigaste arbetsuppgifter som mellanchef”

kunde de svara på utan eftertanke. Här finns en enighet kring varför de arbetar som

mellanchefer, och nyckelfaktorn är personalvård. Mellanchef 5 beskriver:

“Mina viktigaste arbetsuppgifter som mellanchef är att leda och fördela arbetet och att

stötta och coacha mina underordnade…det handlar väldigt mycket om att låta dem få vara

professionella i sitt uppdrag. Vi har en öppen pågående dialog. Min inställning är att alla

är vuxna människor, att de är här för att göra ett arbete… att de tar sitt ansvar [...] Det är

min utgångspunkt när jag när jag jobbar med mina underordnade och jag tänker att min

uppgift är inte att kontrollera dem hela tiden, utan jag vill hellre kunna vara bollplank.

[...] Jag vill att mina underordnade ska känna att de har ett mandat, att det är de som är

proffsen på jobbet…”

-Mellanchef 5
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Att arbetet handlar om att leda sina underordnade, snarare än att kontrollera dem, är något

mellanchef 2 instämmer i:

“Att vara mellanchef idag… i alla fall vad jag har uppfattningen om… handlar ju väldigt

lite om att säga till folk vad de ska göra, utan det handlar mer om att coacha och leda

andra individer…”

-Mellanchef 2

Samtliga informanter har svarat att de trivs i sin roll. Att skapa trivsel på arbetsplatsen, så att

deras underordnade har det bra och kan utföra sitt arbete, är något de förklarar motiverar dem

i deras arbete. Att skapa ett bra team och en bra arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial, är

ett sätt för mellanchefen att översätta högsta ledningens hårda värden till mjuka värden.

Mellanchef 9 beskriver vad som motiverar henne på följande sätt:

“Det som motiverar mig i mitt arbete som mellanchef är att skapa en bra miljö både för

mina kollegor, alltså både mina mellanchefskollegor och mina underordnade. När jag ser

att mina underordnade mår bra och gör ett jättebra jobb blir jag ännu mer motiverad. Jag

brinner väldigt mycket för arbetsmiljö för mina underordnade… jag kan faktiskt inte

tänka mig att göra någonting annat!”

-Mellanchef 9

Våra informanter lyfter även fram hur viktigt deras arbete är för att den dagliga verksamheten

ska fungera för den operativa personalen. Det fattas hela tiden beslut uppifrån som påverkar

verksamheten på olika sätt. Dessa beslut kablas ut i organisationen, men utan en tydlig

beskrivning över hur implementeringen ska gå till. Mellanchef 1 beskriver i följande citat hur

viktigt mellanchefens arbete är:

“...vad som händer ofta är att [...] det exempelvis kablas ut ett nytt IT system… eller att

man bestämmer att ‘nu ska vi använda Teams’... och så bara sjösätter man Teams [...].

Man bara ställer ut verktygslådan… här har ni en verktygslåda… varsågoda nu ska ni

använda verktygslådan… och vi har ingen aning om hur vi ska göra. Då sätter ju folk

igång och är kreativa på alla möjliga olika sätt och så börjar folk jobba helt olika [...] Där

blir min roll [...] att styra båten och se till att folk ror åt samma håll. Det har jag fått

kommentarer om flera gånger… just att man sjösätter fantastiska verktyg som har

oändliga möjligheter. På tio olika sätt kan du göra samma sak… ja, men vilket ska vi göra

då?”

-Mellanchef 1
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Avslutningsvis ställde vi frågan om huruvida rollen som mellanchef är en tillfällig position i

en strävan att klättra vidare upp i hierarkin. Ingen av våra informanter har några ambitioner

att klättra vidare, utan alla känner sig nöjda med sin roll och sin position.

5.1.2 Analys
Det råder inte någon tvekan kring vad som motiverar våra mellanchefer i deras arbete. Våra

informanter är eniga om att personalvård är deras viktigaste arbetsuppgift, och många har

även angett just personalvård som främsta anledning till varför de valt att bli mellanchef.

Toor och Ofri (2008) förklarar att skillnaden mellan chefskap och ledarskap, något förenklat,

kan förklaras som att ledare är de som inspirerar och stöttar medan chefer är de som förser

anställda med resurser och förväntar sig resultat. Det sätt som våra informanter beskriver sin

arbetsroll tyder på att det handlar om mjuka värden, och därmed tolkar vi det som att

mellanchefsrollen snarare handlar om ledarskap än chefskap.

Grint (2012) menar att ledarskap kan beskrivas utifrån fem skilda teman. Ett av dessa teman

är positionsbaserad syn på ledarskap, vilket innebär att ledarskap kan kopplas till en specifik

position inom organisationen. Resonemanget grundar sig i att en formell position kommer

med vissa resurser, förväntningar och legitim auktoritet (Grint, 2012). Mellanchefen, i

egenskap av över- och underordnad, är i första hand underordnad sin egen chef, och blir

därmed snarare en följare än en ledare (Sveningsson & Alvesson, 2021). Det skulle kunna

förklara att mellanchefen därmed får en annan typ av chefsroll inom organisationen. Detta

stämmer överens med vårt empiriska underlag, där våra informanter beskriver sin roll ur ett

ledarskapsperspektiv snarare än chefsperspektiv. Denna analys kommer därmed att vidare

beskriva mellanchefen som en ledare.

En stor del av mellanchefens formella arbetsuppgifter handlar om att förmedla information,

samt att samordna och utveckla verksamheten. Här har mellanchefen en viktig roll vid

implementeringen av högsta ledningens beslut i den operativa verksamheten. Vi tar här

avstamp i Karaseks förklaringsmodell “krav-kontroll-stödmodellen” (vidare KKS-modellen),

för att beskriva hur viktig mellanchefens roll är för att balansera högsta ledningens

förväntningar, och för att bidra till att skapa en hälsosam arbetsmiljö för den operativa

personalen. KKS-modellen förutsäger att hög arbetsbelastning kan vara ohälsosamt, eller rent

av skadligt, för de anställda om de upplever att det råder obalans mellan kraven uppifrån och

de resurser som finns att tillgå för att balansera upp kraven (Pelfrene et al., 2001). Med krav
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åsyftas exempelvis deadlines och krav på hög produktivitet. Kontroll syftar till den typ av

kontroll den anställde har över sin arbetssituation och över de krav som ställs. Det är här

mellanchefen har en så viktig roll, då mellanchefen är den person som till stor del står för det

sociala stödet för sina underordnade. KKS-modellen säger alltså att en anställd kan klara av

en hög arbetsbelastning och höga krav uppifrån om man känner att man har en möjlighet att

påverka beslut och att man upplever att man har socialt stöd. Mellanchef 5 förklarar att stöd

exempelvis kan handla om att finnas där som bollplank för sina underordnade. Stöd kan

därmed ses som ett sätt att arbeta där man bidrar till att skapa trygghet i de underordnades

egna arbete, att de vet att de har någon att gå till när de behöver.

Avslutningsvis har vi kunnat konstatera att ingen av våra informanter säger sig ha någon

ambition eller strävan att klättra vidare upp i hierarkin, utan alla är väldigt nöjda i sin roll.

Detta skulle kunna ha sina förklaringar i det faktum att ju längre upp i hierarkin man kommer,

desto mindre möjlighet har man att utöva personalvård. Istället skulle det handla mer om

strategiska arbetsuppgifter. Att det är just personalvården som våra informanter ser som sin

viktigaste arbetsuppgift, gör att det faller det sig naturligt att de vill stanna i en position som

tillåter dem att utöva just personalvård.

5.2 Hur hanterar mellanchefen rollen av över- och underordnad karaktär?

Komplexiteten i rollen som mellanchef handlar till stor del om att rollen är av både över- och

underordnad karaktär. Det innebär i praktiken att mellanchefen har i uppgift att tillgodose

både sina över- och underordnades intressen, och se till att dessa intressen harmoniserar. När

det uppstår konflikter, är det viktigt att hantera dessa konflikter för att de inte ska övergå till

att bli motstridigheter. Därmed handlar en stor del av mellanchefens arbete, som länken

mellan högsta ledning och den operativa verksamheten, om att översätta högsta ledningens

beslut så att de mottas på ett bra sätt av den operativa personalen.

Under genomförandet av vår intervjustudie ställde vi frågor om hur våra informanter hanterar

motstridigheter mellan över- och underordnade. Samtliga informanter svarade att de inte

ansåg att motstridigheter var något de upplevde som ett problem. Men genom intervjuerna

kunde vi tydligt utläsa att allt våra informanter beskrev i grund och botten handlar om olika

arbetssätt, tekniker och system för att motverka att det uppstår ohanterbara konflikter. Enligt

vår mening beskriver våra informanter därmed hur de ‘hanterar motstridigheter’, det vill säga
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ett dagligt aktivt arbete för att motverka att motstridigheter faktiskt uppstår. Detta arbete är

vad vi kommer att redovisa i detta avsnitt.

5.2.1 Empiriskt material

Figur 4: Nyckelfaktorer som motverkar att det uppstår motstridigheter

Egen illustration

I vår intervjustudie har vi kunnat utläsa vissa nyckelfaktorer, vilka vi anser är viktiga för att

motverka att det uppstår motstridigheter. Dessa faktorer presenteras ovan i en grafisk

illustration för att tydliggöra mellanchefens relationella komplexitet. Empirin redovisas nedan

utifrån två perspektiv: mellanchefen i relation till överordnade, det vill säga högsta ledningen

samt mellanchefen i relation till underordnade, det vill säga operativ personal.

Mellanchefens i relation till överordnade

Figur 5: Nyckelfaktorer i relationen mellan mellanchef och högsta ledning
Egen illustration
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Stöd och förtroende är något våra informanter ser som en viktig faktor när det kommer till

mellanchefens relation till högsta ledningen. Att skapa en yrkesmässigt god och nära relation

är något som underlättar mellanchefens arbete då det innebär korta beslutsvägar, något som

mellanchef 5 beskriver i följande citat:

“... jag skulle vilja säga att det är väldigt korta beslutsvägar inom vår organisation [...] det

är lätt att få snabb kontakt med min överordnade om jag vill stämma av någonting, få stöd

i olika frågor eller stämma av bara att är jag på rätt väg…”

- Mellanchef 5

Något våra informanter framhäver är hur viktigt det är att den högsta ledningen har insyn i

den verksamhet som bedrivs. Detta skulle kunna ses som en grundläggande förutsättning för

att ledningen ska ha en förståelse för verksamhetens behov, vilket krävs för att beslut som

fattas ska vara realistiska och överensstämma med verkligheten. Det är också viktigt för att

mellanchefen ska kunna få det stöd som den behöver för att kunna utföra sitt arbete. Att

högsta ledningen har god insyn i den operativa verksamheten kan också vara helt avgörande

när det kommer till resurser, vilket är något två av våra informanter beskriver:

“Det är ju väldigt utmanande och ibland ganska frustrerande att vara mellanchef för att

man kanske inte riktigt upplever att ledningen har samma insyn i vad de underordnade

gör, vilket gör att man kanske ibland skriker efter mer resurser…”

-Mellanchef 2

“När det kommer till sådana saker som resurser… du har ett uppdrag som mellanchef att

leverera, men du har ju inte möjlighet att hur som helst bara utöka antalet resurser för att

faktiskt uppnå det resultatet som du förväntas göra. Där har man ju väldigt lite

befogenheter.”

-Mellanchef 1

En annan nyckelfaktor handlar om att sätta tydliga ramar för mellanchefens roll. Våra

informanter förklarar att det är viktigt att det finns tydliga ramar kring vad som ingår i rollen

och vad som förväntas av dem i deras roll som mellanchefer. Denna tydlighet verkar variera

mellan organisationer, och kan även bero på organisationens storlek. Tydlighet kan handla om

att det finns distinkta ramar, vilket är något mellanchef 9 beskriver:
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“Jag har en väldigt bra relation med min överordnade. [...] Vi har bra samtal och bra

dialoger. Hon är tydlig med vad som ingår i min roll. Om någonting inte fungerar så

berättar jag det för henne och om jag behöver stöd så tar jag upp det med henne direkt.”

-Mellanchef 9

Tydlighet kan också handla om att ha en öppen kontinuerlig kommunikation kring ramar och

förväntningar. En tät kontakt där det förs en löpande dialog mellan mellanchefen och högsta

ledningen, där båda parter kan uppdatera varandra och avge en aktuell lägesbild, kan också

vara ett sätt att skapa tydlighet utifrån det rådande behov som finns:

“När det kommer till dom uttalade kraven… där är det väl lite mer flytande eller lite mer

flummigt kanske man ska säga helt enkelt… Vi är ett ganska litet företag, där man

behöver vara flexibel i vad man gör. Ibland blir det lite svårt att veta vad som egentligen

förväntas av mig i den här rollen. [...] Det är mycket förtroende och det är flexibilitet…

men det gör ju också att det är svårt att veta de uttalade kraven… så i vissa fall så kan det

vara lite jobbigt att veta om något ingår i mitt jobb eller inte…”

-Mellanchef 1

En stor del av mellanchefens arbetsuppgifter är att delta och ingå i olika möten, vilka kan ha

flera olika konstellationer. Gemensamt är att dessa möten är en arena för att ventilera,

diskutera och hantera eventuella konflikter, och försöka att finna lösningar. För att möten ska

vara givande och ge utdelning krävs att alla inblandade parter kommer väl förberedda. Detta

innebär att vara påläst i det som ska tas upp på mötet, men även att det finns en tydlig

planering och struktur för vad mötet ska behandla. Annars riskerar mötesdeltagarna gå miste

om en möjlighet att reda ut konflikter, som riskerar att växa och bli större än vad de

egentligen behöver bli.

“Jag har ju haft några chefer om jag säger så och den bästa chefen jag haft är den som har

gett mig information innan mötet. Då har tagit den informationen och läst på inför mötet,

och har alla gjort det då är de mötena ganska snabba och bocka av. [...] Att man har

förberett sig till mötena… då blir det ett bra möte… och inte för långa möten.”

-Mellanchef 7

“Vi har jobbat ganska mycket med själva strukturen på våra möten [...] vi har en en bra

struktur och högt i tak [...] vi har en tydlig dagordning, med frågeställningar som har en

en ägare, och vi har som spelregel att vi helst har skickat ut information i förväg… så

man är förberedd på frågan och det brukar vara ganska konkreta saker.”

-Mellanchef 5
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När det kommer till det vi har valt att kalla befogenheter eller handlingsutrymme, vilket våra

informanter ofta benämner mandat, anser de flesta att de har tillräckligt mandat i förhållande

till det ansvar som positionen medför. Våra informanter beskriver att det finns utrymme att ta

egna initiativ och att de rådfrågar kollegor i samma position, eller sina överordnade, om de är

osäkra på om de har mandat att fatta ett visst beslut eller ej. Mellanchef 1 beskriver att inom

hans organisation, så inte bara tillåts, utan snarare efterfrågas det att mellanchefer tar egna

initiativ och försöker lösa problem på egen hand. Mellanchef 4 förklarar vidare att mandat

också har att göra med hur mogen du är i rollen, det vill säga att ibland har du mandat, men

om det finns en osäkerhet hos personen kanske man inte använder det till fullo:

“… däremot så tar du ju fler egna beslut när du har jobbat längre. Har du jobbat i 6

månader så kan du ju i princip ingenting. Du måste ju ha jobbat minst ett år innan du har

greppat verksamheten… innan dess så kanske du frågar mycket innan du själv börjar fatta

egna beslut. Nu har jag varit just i det här företaget i 6 år snart så att nu kan jag det här så

jag behöver inte fråga så mycket.”

-Mellanchef 4

Detta är något som mellanchef 5 instämmer i, att det till stor del är erfarenheten i rollen som

avgör hur mycket befogenheter man upplever att man har, då detta är kopplat till hur du kan

och vågar använda dina befogenheter:

“... i många situationer så kommer flera av mina kollegor som har samma mandat och

frågar hur man ska agera i vissa situationer… vilket inte gör mig någonting… men där

tror jag att det handlar om erfarenhet. Jag har skaffat mig den kunskapen att det där man

inte kan läsa sig till på ett papper, det är erfarenhet…”

-Mellanchef 5

Vi har även kunnat utläsa att om det finns en otydlighet gällande befogenheter, eller om

mellanchefen har för lite befogenheter, kan det missgynna organisationen då det hämmar

snabba beslut. Detta är något mellanchef 2 beskriver, att vissa beslut måste kunna tas snabbt

för att det inte ska bli hinder i verksamheten:

“Det blir ju väldigt mycket stopp i saker och ting… du får inget flow i jobbet och det är

superjobbigt om man hela tiden ska vända sig till någon annan för att få ta ett beslut om

minsta grej… då kommer det ju ingenstans.”

-Mellanchef 2
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Mellanchefen i relation till underordnade

Figur 6: Nyckelfaktorer i relationen mellan mellanchef och underordnade
Egen illustration

Likväl som i relationen till överordnad är det viktigt i relationen till underordnad att det finns

en tydlighet gällande förväntningar och arbetsuppgifter. Förväntningar kan gälla i båda

riktningar. Dels en tydlighet kring vad mellanchefen förväntar sig av sina underordnade, men

även en tydlighet i de förväntningar som de underordnade har på mellanchefen i egenskap av

just mellanchef. Genom att kommunicera sina förväntningar på varandra undviker man att det

uppstår oklarheter. Två av våra informanter beskriver:

“...jag är tydlig med att sätta ramar att förhålla oss till och sen är jag väldigt tydlig i vad

jag förväntar mig av mina underordnade och vad dom kan förvänta sig av mig. Då blir det

ganska enkelt. Alltså om man har tydliga spelregler…”

-Mellanchef 4

“... mycket bygger på att man är tydlig med de mål och förväntningar som kommer från

företaget. Man måste vara tydlig med det hela tiden. Och sen återigen… allt handlar om

kommunikation… man måste våga prata med de underordnade…

-Mellanchef 3

En av mellanchefens främsta uppgifter är att implementera högsta ledningens beslut i den

operativa verksamheten. Detta handlar till stor del om att förmedla information om beslut

som har fattats, eller kommer att fattas, vilket inte alltid är en lätt uppgift. Vissa gånger

handlar det om beslut som inte kommer att uppskattas av de underordnade. Något som flera

av våra informanter framhöll var vikten av att upprätthålla enad front med ledningen. Det

underlättar att mellanchefen står bakom beslut, även om beslutet inte alltid uppfattas som

optimalt. Detta är något mellanchef 12 beskriver:
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“Jag försöker alltid vara noga med att om någonting bestäms ovanför mitt huvud försöker

jag alltid lägga upp det som att jag har varit med och bestämt det. Jag försöker alltid stå

bakom beslutet som överordnade har fattat så att det ska vara en enad front.”

-Mellanchef 12

Att förmedla information med en positiv inställning kan underlätta när mellanchefen vet eller

tror att informationen inte kommer att uppskattas av de underordnade. Mellanchef 7 beskriver

att hon försöker förmedla acceptans, ibland måste man bara gilla läget och gå vidare:

“Jag försöker förmedla till mina underordnade att man inte alltid behöver gilla läget, men

att man måste acceptera det. Jag samtycker inte heller med allting… men oavsett så måste

man bara göra vissa saker. [...] Jag tror att min positivitet smittar av sig… att ‘ja men nu

tar vi i, nu biter vi ihop… nu kavlar vi upp ärmarna och så gör vi det här och vi hjälps åt’.

Det tror jag är en nyckel till framgång…”

-Mellanchef 7

Att förmedla information handlar till stor del om hur du förmedlar informationen. Hur

information presenteras kan vara helt avgörande för hur mottagaren mottar den. Det kan

exempelvis underlätta att viktig information presenteras vid ett och samma tillfälle och av en

och samma person. Därmed får alla samma information samtidigt, vilket minskar risken att

informationen förmedlas på olika sätt. För en mellanchef kan det vara en fördel om man har

en mindre arbetsgrupp, när det kommer till förmedlandet av information, och att man känner

sina underordnade väl gör att informationen kan presenteras på ett sätt som är mer mottagligt

för dem. Mellanchef 5 förklarar:

“Vi får ju väldigt många budskap uppifrån som vi ska leverera men vi får ofta paketerar

det på ett bra sätt själva [...] ett välfungerande mellanled skulle då också kunna göra att

det uppstår mindre motstridigheter av att man kan presentera det för verksamheten på ett

sätt så att de förstår… och förstår varför man ska göra det. [...] När du känner din grupp

kan du presentera det på ett sätt som du vet är mottagligt för dem…”

-Mellanchef 5

En annan viktig faktor när det kommer till att förmedla information handlar om förberedelser.

Att vara förberedd innefattar även att ha tänkt ut vilka följdfrågor som kan uppstå, och även

ha förberett sig på hur man ska besvara dessa.
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“Jag hade en väldigt bra chef som lärde mig hur jag ska presentera saker för att jag ska få

något gjort. Gå inte in på ett möte förrän du är förberedd och har alla svar. Det har hjälpt

mig väldigt mycket. [...] Idag när jag går in på ett möte och berättar någonting så mottas

ju det på ett helt annat sätt än vad det gjorde för 10 år sedan. Det beror ju mycket på att

jag är en bättre ledare idag. Jag är bättre förberedd…”

-Mellanchef 6

Vidare beskriver mellanchef 12 att hon försöker vara delaktig vid implementering av nya

processer eller arbetssätt. Detta menar hon minskar risken för att eventuella konflikter

eskalerar och övergår till motstridigheter.

“... jag försöker också vara delaktig om man inför nya saker… jag brukar alltid vara med

extra länge i driften till exempel och sätter mig där och jobbar och sånt så att jag också

blir en utav ‘vi’ som ska implementera det…”

-Mellanchef 12

Våra informanter beskriver även att det är av stor betydelse att arbeta nära sina underordnade.

Detta gäller både geografisk närhet, det vill säga att man arbetar i samma lokaler, men även

att de underordnade känner att de har lätt att få kontakt med sin mellanchef. Att arbeta nära

sina underordnade kan ta sig uttryck på många olika sätt, och kan bland annat handla om att

statuera ett gott exempel för sina underordnade:

”Mina underordnade kommer att göra som jag gör… inte som jag säger. Det gäller att

hela tiden föregå med gott exempel. [...] Jag kan inte stå och säga åt mina min

underordnade att de ska komma i tid om jag själv inte gör det till exempel. Jag går även

klädd som mina underordnade gör [...] För mig är det naturligt för det betyder att jag kan

hugga in och ta i när det behövs. Jag tror jag vinner mycket på det”

-Mellanchef 6

Men framför allt handlar det om att arbeta nära sina underordnade genom ett nära ledarskap.

Att finnas där för sina underordnade, lyssna och ta in vad de har att säga. Att arbeta på ett

sådant sätt skapar förtroende, något som mellanchef 11 förklarar:

“Jag jobbar väldigt mycket med ett nära ledarskap. En bra chef är en närvarande chef …

ska du få personalen att göra ett bra jobb då måste du hela tiden se dem…”

-Mellanchef 11

Svårigheten ligger i att hitta en balans, att skapa nära relationer, men att ändå klara av att

hålla en viss distans. Som mellanchef krävs att man kan skapa en god arbetsrelation, men inte

42



en för personlig relation, till sina underordnade. Mellanchefen kan inte vara involverad i allas

privata angelägenheter. Det blir ohållbart i längden. Detta är något två av våra mellanchefer

beskriver:

“Jag brinner väldigt mycket för personalen, vilket är både min styrka och min svaghet [...]

det är ju det att jag är så enormt nära personalen. [...] De tycker att det är fantastiskt, och

det är så jag vill ha det… men ibland så äter det upp mig också…”

-Mellanchef 11

“När man är mellanchef investerar man så mycket av sig själv, för att du bryr dig om dina

underordnade väldigt mycket… eller det borde du göra i alla fall om du ska vara en bra

chef. Det blir liksom hela ens karaktär och det kan vara jättesvårt. Man sliter ut sig själv.

Det är många mellanchefer som är stressade och det förstår man.”

-Mellanchef 2

5.2.2 Analys

Meningsskiljaktigheter och konflikter är något som kan uppstå varsomhelst och närsomhelst.

Givetvis förekommer det även på arbetsplatser. En konflikt kan sägas uppkomma när åsikter,

perspektiv eller värderingar inte helt överensstämmer. Därmed vill vi belysa att en konflikt

inte behöver vara något negativt, utan snarare kan ses som ett verktyg för kreativitet och

nytänkande, och kan exempelvis ligga till grund för att arbetsrutiner eller arbetssätt utvecklas

eller effektiviseras. Samtal kring konflikter innebär att ämnet belyses från flera håll, vilket

öppnar upp för nya tankesätt och nya tankebanor. I vår analys utgår vi ifrån uppfattningen att

en konflikt inte är något negativt, vare sig för individen eller företaget, så länge den är

konstruktiv. Som länken mellan över- och underordnade vågar vi påstå att mellanchefens

arbete i grund och botten handlar om konflikthantering, då deras arbete går ut på att få över-

och underordnades viljor att harmonisera.

Som mellanchef är det viktigt att vara uppmärksam på konflikter som potentiellt kan övergå

till motstridigheter. Thomas Jordan (2020), forskare i konflikthantering, konstaterar att det

finns vissa faktorer som minskar risken för att det uppstår motstridigheter på en arbetsplats.

Jordan menar att det är viktigt att identifiera, kartlägga och förutse vilka frågor som har störst

konfliktpotential inom den specifika organisationen. Detta för att kunna vara förberedd och

skapa rätt förutsättningar för att hantera dessa konflikter innan de övergår till att bli

motstridigheter. Alla våra informanter arbetar i organisationer av olika slag, både sett till

verksamhet och till storlek, och därmed skiljer det kring vilka frågor och områden som har
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störst konfliktpotential. Vi kan dock konstatera att det är viktigt att ha en medvetenhet kring

den egna arbetsplatsen. Enligt Jordan (2020) krävs att man skapar en robust arbetskultur för

att minska risken att konflikter övergår till att bli motstridigheter. En robust arbetskultur

innefattar områdena forum för problemlösning, ledarskap, medarbetarskap, kultur och

organisation. Vidare kommer denna analys att utgå ifrån dessa fem områden.

Forum för problemlösning

Jordan (2020) menar att det måste finns ett tydligt forum där frågor och konflikter kan

ventileras och diskuteras i ett tidigt skede. Att skapa forum för problemlösning kan givetvis

handla om olika typer av insatser. Flera av våra informanter beskriver hur viktigt det är att ha

en god och nära kontakt med sina överordnade för att kunna ventilera frågor snabbt när de

dyker upp, något Jordan benämner “öppen-dörr-principen”. Att det finns en nära kontakt är

även något grundläggande för att kunna kommunicera, och få snabb kontakt med sina

överordnade, vilket viktigt för att mellanchefen snabbt ska kunna hantera en konflikt och

vidta åtgärder. Vidare krävs även en mer organiserad plattform, vilket exempelvis kan utgöras

av olika typer av möten. Våra informanter beskriver att möten är en stor del av deras dagliga

arbete, både med över- som underordnade, samt möten med andra inom mellanledningen. För

att dessa möten ska ge vinning krävs det att det finns en tydlig struktur och att det är högt i

tak, där alla deltagare kan och vågar säga sin mening.

“Den bästa chefen jag haft är den som har gett mig information innan mötet”

Att komma förberedd till möten är avgörande för hur effektiva och produktiva mötena blir.

Att exempelvis en dagordning skickas ut till deltagare i god tid innan mötet gör att alla har en

chans att komma väl förberedda. Att komma förberedd handlar inte bara om att läsa på i det

aktuella ämnet, utan även att förbereda sig på vilka frågor och följdfrågor som kan komma

upp, för att alla deltagare ska kunna diskutera ämnet och komma fram till en lösning. Möten,

exempelvis medarbetarsamtal eller en arbetsplatsträff, är tillfällen för alla inblandade parter

att lyfta viktiga frågor som kan bearbetas och lösas i ett tidigt skede. Om det inte finns någon

struktur och planering inför dessa möten kan konflikter som inte får komma till ytan övergå

till att bli motstridigheter. Möten är därmed ett forum för problemlösning om organisationen

tar vara på det.
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Ledarskap

Ledarskap i detta sammanhang handlar om vikten av att organisationen främjar ett

välfungerande ledarskap. Vad Jordan (2020) åsyftar är att utbildning inom ledarskap är en

viktig faktor när det kommer till konflikthantering. Detta ämne kommer vi att gå in närmre på

i avsnitt 5.3, där vi undersöker vikten av ledarskap i mellanchefsposition. Därav har vi valt att

utelämna den analysen i detta avsnitt.

Medarbetarskap
Det tredje området handlar om medarbetarskap, vilket Jordan (2020) menar bland annat

innefattar att det ska finnas tydliga formuleringar om vilka åtaganden och förväntningar som

följer av en anställning. Detta gäller för såväl mellanchefen som för underordnade. Genom

vår intervjustudie var just tydlighet varit något som kan ses som ett ledord. Detta gäller en

tydlighet gällande såväl förväntningar som arbetsuppgifter, något mellanchef 4 kallar ”tydliga

spelregler”. Vidare menar Jordan (2020) att medarbetarskap även innefattar att arbeta med

stödjande åtgärder, samt att det är viktigt att få medarbetaren att känna sig respekterad. Detta

är något vi tolkar kräver att man arbetar nära sina underordnade, något som våra informanter

förklarar är viktigt.

“Jag jobbar väldigt mycket med ett nära ledarskap.

En bra chef är en närvarande chef”

Mellanchef 11 förklarar att hon arbetar med ett nära ledarskap. Hon menar att en bra chef är

en närvarande chef, för att ”ska du få personalen att göra ett bra jobb då måste du hela tiden

se dem”. Att finnas där för sina underordnade och ge dem stöd när de behöver, är något som

kräver nära relationer och god insyn i deras arbete. Den stora utmaningen ligger dock i att

finnas nära, men ändå lyckas hålla distans.

Att skapa en god arbetsrelation, men samtidigt undvika att relationen blir för personlig, är en

stor utmaning när det kommer till att utöva personalvård. Både mellanchef 2 och 11 uttrycker

dock att det är en utmaning att balansera gränsen mellan en god arbetsrelation och att det

övergår i en för personlig relation. Detta kan vara en diffus gräns, då personalvård även

innefattar vissa personliga aspekter, om dessa påverkar en individs förmåga att utföra sitt

arbete. För att förtydliga detta skulle exempelvis en svår familjesituation vara något som

påverkar en individ så till den grad att det är ofrånkomligt att det påverkar arbetssituationen. I
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ett sådant exempel kan personalvård för en mellanchef även innefatta att finnas där på ett mer

personligt plan, och lyssna på sina underordnades privata problem, vilka egentligen inte är

arbetsrelaterade. Därav kan det vara svårt att dra en tydlig gräns. Att komma för nära sina

underordnade kan också medföra att det uppstår otydligheter mellan de inblandade parterna

gällande roller och positioner. Det finns även en risk att en för nära relation med endast vissa

underordnade kan upplevas som att mellanchefen favoriserar, vilket kan leda till att det

uppstår onödiga konflikter i arbetsteamet. Om underordnade väljer att vända sig till sin

mellanchef med sina personliga problem kan det även innebära att mellanchefen inte hinner

med sina övriga arbetsuppgifter.

Att våra informanter uttrycker att personalvård är deras viktigaste arbetsuppgift tolkar vi som

att de är empatiska. Empatiska egenskaper är något som kan kopplas till vad Sveningsson och

Alvesson (2021) benämner karismatiskt ledarskap. En karismatisk ledare är enligt Teng och

Tsaur (2022) en person som ser människorna omkring sig, en person som har en empatisk

förmåga att sympatisera, lyssna och visa förståelse för andra individer. Detta tankesätt skulle

därmed kunna tänkas förklara varför våra informanter beskriver att det ibland kan vara svårt

att dra en gräns till de underordnade. Deras empatiska förmågor gör att de vill ge så mycket

av sig själva för att vårda sin personal. Det kan även vara en anledning till att underordnade i

alltför hög grad vänder sig till mellanchefen med sina personliga problem, då de känner ett

starkt förtroende för sin överordnade. En karismatisk ledare kan då ha svårt att dra en gräns i

sin relation till sina underordnade. En nära relation till sina underordnade är något som kan

gynna mellanchefen i sitt arbete, men en för nära relation kan snarare ha en negativ påverkan,

då det kan leda till förhöjd stress för mellanchefen.

Om man ser till KKS-modellen, förklarar den att arbetsrelaterad stress uppstår när en person

uppfattar en obalans mellan de krav som ställs och de resurser som finns för att balansera upp

kraven. Här skulle man kunna tolka det som att en för personlig relation kan leda till

arbetsrelaterad stress för mellanchefen. Mellanchefen anses genom detta tankesätt ha för lite

resurser, i form av tid och energi, för att både kunna ha en arbetsrelaterad och en personlig

relation till sina underordnade. Mellanchef 11 beskriver att hon vill ha en nära relation, men

att det ibland blir för mycket för henne. Även mellanchef 2 förklarar att hon investerar för

mycket av sig själv i sina underordnade för att hon bryr sig om dem, men att det kan vara

svårt då hon menar att man till slut sliter ut sig själv. Här ser vi tydligt att en för nära

personlig relation på sikt kan leda till stress för mellanchefen, det vill säga att det uppstår en

obalans mellan resurser och krav. För att hitta en balans skulle mellanchefen exempelvis
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kunna välja att stänga av sin jobbmobil efter arbetstid, för att tydligt markera en gräns mellan

arbete och privatliv. Det kan även handla om att undvika att bli ”en i gänget” med sina

underordnade, där ett exempel är att gå hem före de andra om arbetslaget är ute på after work.

Kultur

Det fjärde området Jordan (2020) lyfter fram är kultur, vilket han menar är en samlingsrubrik

som innefattar alla åtgärder och strategier som krävs för att skapa en lösningsorienterad

kultur inom organisationen. Organisationens kultur inrymmer bland annat förhållningssätt,

normer och värderingar, kommunikation och ansvarstagande. Vad Jordan menar är att denna

kultur till största del påverkas av hur organisationen arbetar i praktiken, snarare än vad som

finns nedskrivet i styrdokument.

“Jag tror att min positivitet smittar av sig… att ‘ja men nu tar vi i,

nu biter vi ihop… nu kavlar vi upp ärmarna och så gör vi det här och

vi hjälps åt’. Det tror jag är en nyckel till framgång…”

Positivitet skulle därmed kunna anses utgöra en form av styrmedel, då mellanchefen därmed

kan inspirera sina underordnade att bli mer positivt inställda. Om mellanchefen själv uppvisar

positivitet inför en arbetsuppgift kan detta påverka de underordnades vilja att samarbeta och

vara delaktiga i uppgiften, vilket i sin tur kan göra det det lättare för mellanchefen att

implementera beslut. Floyd och Wooldridge (1992) menar är ledarskap är en social

påverkansprocess, där en ledare genom sina handlingar styr medlemmarna i gruppen mot

uppsatta mål. Positivitet skulle därmed kunna ses som ett sätt att kontrollera och motverka att

någon sätter sig emot beslut från högsta ledningen. Att mellanchefen har en positiv

inställning till arbetsuppgifter kan vara ett sätt att uppvisa meningsfullhet, vilket Sveningsson

och Alvesson (2021) menar är viktigt för att framstå som övertygande i sin ledarroll.

Ett annat redskap för att undvika att det uppstår motstridigheter kan vara sättet man förmedlar

information på, vilket kan vara högst avgörande när det kommer till hur mottagaren mottar

den. Mellanchef 5 förklarar att det ligger i mellanchefens uppgift att paketera informationen

så att den kan mottas på ett bra sätt. Om informationen presenteras på ett sätt som är

mottagligt för de underordnade, minskar risken att informationen leder till motstridigheter.

Här kan det handla om flera faktorer som spelar in, som exempelvis att det underlättar om
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man känner sina underordnade väl. Men också att information förmedlas till hela gruppen på

ett och samma tillfälle, vilket minskar risken för att informationen tolkas och uppfattas olika.

Att skapa en kultur och få denna kultur att rota sig så djupt så att den ”sitter i väggarna” är

något som kräver mycket arbete. En grundläggande faktor är att ord och handling måste

överensstämma, vilket är något som Tony Simons (2002) benämner som beteendeintegritet.

Det är inte alltid mellanchefen håller med om de beslut som fattas, men det är likväl deras

arbete att se till att beslutet verkställs i den operativa verksamheten.

“Jag försöker förmedla till mina underordnade att man inte alltid

behöver gilla läget, men att man måste acceptera det.”

För att detta ska fungera i praktiken krävs det att mellanchefen antingen ställer sig bakom det

beslut som har fattats, alternativt att mellanchefen lyckas få sina underordnade att acceptera

beslutet trots att beslutet inte gillas. Båda dessa sätt, om de lyckas, leder till en minskad risk

för att det uppstår motstridigheter. För att mellanchefen ska kunna upprätthålla sin beteende-

integritet krävs att han eller hon agerar på ett sätt som överensstämmer med vad som

kommuniceras. Ett tydligt exempel på beteendeintegritet är hur mellanchef 12 beskriver sin

delaktighet vid implementering: ”Jag försöker också vara delaktig om man inför nya saker…

jag brukar alltid vara med extra länge i driften till exempel och sätter mig där och jobbar

och sånt så att jag också blir en utav ‘vi’ som ska implementera det”. Beteendeintegritet kan

även handla om att statuera ett gott exempel. Mellanchef 6 beskriver att han har på sig

arbetskläder på dagarna, trots att det inte krävs av honom som mellanchef, men han gör detta

för att lättare kunna hoppa in och hjälpa till och stötta sina underordnade vid behov. Genom

att visa att han själv är villig att hjälpa till och ta i när det behövs, är det lättare för honom att

ställa krav på sina underordnade när den högsta ledningen så kräver det.

Organisation
Det sista området som Jordan (2020) lyfter fram är organisation, vilket han menar handlar

om att det ska finnas tydliga rutiner, riktlinjer, processer och regelverk för att kunna hantera

konflikter i ett tidigt skede. Han menar att dessa aspekter ska ses som ett systematiskt

arbetsmiljöarbete, vilket han anser att alla arbetsplatser bör ha. Genom att ha en tydlighet

gällande procedurer, rutiner och riktlinjer i organisationen kan konflikter mötas och hanteras

48



på ett strukturerat sätt. En tydlighet gällande mellanchefens befogenheter att fatta beslut kan

minska de frågetecken som annars riskera växa fram och eventuellt leda till motstridigheter.

“Jag har en väldigt bra relation med min överordnade.

Hon är tydlig med vad som ingår i min roll.”

Mellanchef 9 beskriver att hon är nöjd med relationen till sin överordnade, då hon upplever

tydlighet i vad som förväntas av henne arbetsmässigt, och hon vet även vart hon kan vända

sig om det uppstår frågetecken. Till Skillnad från mellanchef 9 beskriver mellanchef 1 att de

uttalade kraven på hans arbetsplats är mer flytande. Här kan vi utläsa att det saknas tydlighet

och struktur kring ramarna för rollen. Vidare beskriver mellanchef 1 att han ibland upplever

det svårt att veta vad som förväntas av honom i rollen. Han menar att det finns ett förtroende

för honom och att han förväntas vara flexibel, men problemet är att det kan vara diffust inom

vilka ramar han ska förhålla sig. Detta är något han upplever kan vara jobbigt, när det finns

otydligheter i vad som ingår i hans roll och inte. Vi kan dock tolka det som att en god relation

till överordnad, och en god kommunikation, kan utgöra ett substitut för tydliga fastställda

ramar. I de två ovanstående informanternas uttalande kan vi utläsa hur viktigt det är att det

finns en tydlighet gällande förväntningar och rollbeskrivningar. Våra informanter har även

förklarat att erfarenhet påverkar hur mellanchefen hanterar rollen, vilket i vissa fall även styr

i vilken grad mellanchefen kan och vågar använda sina befogenheter. Både mellanchef 4 och

5 beskriver att man tar fler egna beslut ju längre man arbetat i rollen. Man skaffar sig den så

kallade tysta kunskapen som inte finns nedskrivet i en eventuell rollbeskrivning. En brist på

tydlighet kan leda till att konflikter inte upptäcks i ett tidigt skede och därmed riskerar

eskalera till något större än vad som var nödvändigt.

5.3 Vilka svårigheter kan det medföra att internrekrytera mellanchefer?
Bakgrundsinformation: 8 av våra 14 informanter (57%) är internrekryterade. Av dessa 8

informanter har 5 tidigare erfarenhet av ledarskap. Mer än hälften av våra informanter

förklarar att företaget de arbetar för satsar på ledarskapsutbildningar för mellanledningen.

5.3.1 Empiriskt material
När det kommer till rekrytering av mellanchefer finns det två sätt att rekrytera, internt eller

externt. Tidigt under vår intervjustudie växte det fram en tes om att det verkar finnas

skillnader i mellanchefens förutsättningar att utföra ett bra jobb, beroende på om denne har
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rekryterats internt eller externt. Vår tes grundar sig i vilka kvalifikationer som ligger till

grund för rekryteringen. När en mellanchef blir externrekryterad rekryteras personen på de

kvalifikationer man eftersöker för den specifika rollen, det vill säga en chefsroll. Ofta har

personen exempelvis tidigare erfarenhet av chefsposition eller har i alla fall erfarenhet av att

tidigare ha utövat ledarskap över andra. När det istället kommer till internrekrytering av

mellanchefer handlar det snarare om en befordran vilket innebär att en person inom

organisationen, erbjuds en högre position i hierarkin på grund av sina goda prestationer.

Vad vi har kunnat utläsa är att det här kan uppstå två problem i rollen som mellanchef om

man har internrekryterats till tjänsten. Det första problemet handlar om att internrekrytering

kan medföra att personen som blir befordrad saknar ledarskapsegenskaper. Det andra

problemet handlar om att en internrekryterad mellanchef många gånger blir överordnad sina

tidigare kollegor, vilket kan leda till problem gällande auktoritet och gränsdragningar. Dessa

två problem kommer nu att beskrivas närmare var för sig.

Problem 1: avsaknad av ledaregenskaper
Det första problemet handlar om att när en individ har internrekryterats, utifrån endast det

kriteriet att den har varit framgångsrik i sitt arbete inom organisationen, kan det medföra

problem om personen saknar ledaregenskaper. Att vara en god anställd innebär inte per

automatik att du kan leda och coacha andra människor. Om en mellanchef saknar dessa

ledaregenskaper kan det uppstå problem, både för individen och för organisationen i det långa

loppet, något mellanchef 4 har erfarenhet av:

“... man tog den bästa säljaren och gjorde till överordnad vilket innebar att den personen

som älskade att sälja [...] istället fick hålla på med en massa administrativt arbete. Det

blev inte bra för säljaren… plus att företaget tappade i försäljning eftersom de plockade

bort den bästa säljaren från sälj. Det har ingenting med saken att göra om man är duktig

på sitt arbete eller inte. Det brukar sällan bli bra heller… att göra på det sättet...“

-Mellanchef 4

Vi har kunnat utläsa att internrekrytering tenderar att fungera bättre i de organisationer där

man satsar på utbildningar i ledarskap. Vår tes är att personer som har en mellanchefsroll,

som också besitter ledarskapsegenskaper, känner en större trygghet i sin roll. Mellanchef 3,

som arbetar inom ett företag som satsar hårt på ledarskapsutbildningar, förklarar vikten av

dessa utbildningar:
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“... mellancheferna blir ju mer trygga i sig själva… det är svårt att leda och driva

någonting framåt om du inte ens vet vad du ska leda och hur du ska göra. [...] Jag tror att

man är väldigt osäker om man inte går de här utbildningarna…”

-Mellanchef 3

Problem 2: att bli överordnad sina tidigare kollegor
Det andra problemet vi märkte var att det kan medföra problem att gå från att ha tillhört en

arbetsgrupp, eller ett arbetslag, till att helt plötsligt bli överordnad sina tidigare kollegor.

Detta kan medföra att det blir svårt att upprätthålla den auktoritet som krävs för att kunna

utföra rollen. Detta är något som Mellanchef 2 lyfter i följande citat:

“När jag fick den här rollen så blev jag ju överordnad över mina kollegor vilket var

utmanande ibland… speciellt eftersom att vissa kollegor var mina vänner och andra

kollegor hade kanske ibland svårt att respektera min tilldelade roll…. det har varit

utmanande…”

-Mellanchef 2

Mellanchef 12 förklarar att det gäller att vara tydlig och markera de nya gränserna. Det är

viktigt att skapa en distans till sina nya underordnade om man kliver in och blir överordnad

de som tidigare var kollegor:

“Det svåra kan vara att man har gått från att vara kompis till att man helt plötsligt ska vara

överordnad dem. [...] man kan vara kompis även om man är överordnad, men det gäller

att ta ett litet steg tillbaka… i alla fall tänker jag att man backar lite grann för att skapa ett

litet utrymme så att man inte längre är mitt i gänget…”

-Mellanchef 12

5.3.2 Analys
Vi har kunnat konstatera att oavsett om en mellanchef är internt eller externt rekryterad så är

det viktigt att personen besitter ledarskapsegenskaper, då en stor del av arbetsuppgifterna

handlar om att just leda och coacha sina underordnade. Detta är något alla våra informanter är

eniga om. Att beträda en chefsposition innebär att personen måste kunna kommunicera,

kunna utöva ledarskap, kunna ta beslut samt klara av att hantera konflikter (Peter & Hull,

1969). Vad vi har upptäckt tenderar det vara en större risk att mellanchefer som har
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rekryterats internt saknar dessa egenskaper. Främst kan detta förklaras genom att externt

rekryterade mellanchefer rekryterats just på grund av att de har en tidigare erfarenhet av

ledarskap eller chefsposition, medan internrekryterade istället rekryteras på grund av goda

arbetsprestationer. Vi har dock sett att det för våra internrekryterade informanter spelar en

högst avgörande roll att deras organisationer satsar på olika ledarskapsutbildningar på

mellanledningsnivå. Ledarskap kan inte enbart bygga på en formell hierarki, det vill säga att

auktoritet inte räcker för att en ledare ska få med sig sina följare. Istället menar Blom och

Alvesson (2014) att man måste se på ledarskap som ett samkonstruerat meningsskapande, att

det ingår i en ledares uppgift att kunna anpassa och konstruera sitt ledarskap så att det passar

in i kontexten, och då krävs ledarskapsförmågor.

Professor Laurence J. Peter har under många år studerat och föreläst kring inkompetens på

arbetsplatser, och har tagit fram en förklaringsmodell, vilken han kallar Peter-principen.

Principen förklarar att den utbredda inkompetensen inom organisationer beror på att

människor ofta anställs på fel grunder. Att bli internrekryterad, vilket är synonymt med att bli

befordrad, grundar sig i lojalitet till den anställde, snarare än att den anställde anses lämplig

för uppgiften. Man kan därmed konstatera att internrekrytering handlar om en typ av rättvisa.

Peter menar att företag, genom sin lojalitet, väljer att befordra anställda tills dess att de har

nått sin inkompetensnivå, och därmed inte längre tillför nytta till organisationen. Vad vi kan

tyda är att det handlar om att det uppstår ett moment 22. Om företaget väljer att befordra

anställda baserat på deras individuella arbetsprestationer kan detta medföra att man rekryterar

mellanchefer som inte matchar rollbeskrivningen. Att rekrytera mellanchefer på denna basis

gör inte bara att man riskerar att få mellanchefer som inte är matchar rollen, utan leder även

på sikt till att organisationens effektivitet minskar. Men om man istället väljer att förbise

individuella prestationer, och istället internrekryterar baserat på ledarskapsegenskaper, kan

det uppfattas som att det förekommer orättvisa befordringar, eller rent av favoriseringar. Men

varför väljer då företag att internrekrytera? Givetvis finns det olika anledningar till detta, men

vi ska försöka belysa några av dem.

En förklaring till detta skulle kunna vara att det anses vara både tids- och kostnadseffektivt att

rekrytera internt. Mellanchef 6, som arbetar inom ett företag där det i princip endast

internrekryteras till mellanchefsposition, förklarar att inom hans företag krävs kunskaper

inom avancerade datorsystem. Detta är anledningen till att man så gott som alltid väljer att

rekrytera internt, då det tar för lång tid att lära upp en externt rekryterad mellanchef. Han

förklarar dock att innan man når mellanchefsposition har man först varit gruppansvarig, och
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har därmed visat att man har egenskaper att kunna leda andra. Vi kan alltså konstatera att

väldigt komplexa arbetsuppgifter skulle kunna vara en förklaring till att man väljer att

internrekrytera, då upplärningstiden för en nyanställd att sätta sig in i systemen skulle ta för

lång tid och därmed bli för kostsamt. Man skulle därmed kunna hävda att den tids- och

kostnadseffektiva aspekten går att tillämpa om det just handlar om ett väldigt komplext

arbetssystem, men att generellt rekrytera internt för att spara tid och pengar på att slippa lära

upp en extern kan snarare innebära att man skjuter kostnad på framtiden. Felrekrytering kan

på sikt leda till ineffektivitet i företaget, och kommer därmed att bli kostsamt om man räknar

på ett längre tidsperspektiv.

En annan anledning till den höga grad av internrekrytering som förekommer idag skulle

kunna förklaras utifrån nyinstitutionell teori. Teorierna som härstammar från nyinstitutionell

teori argumenterar för att organisationer försöker efterlikna varandra till följd av de krav som

ställs utifrån den institutionella miljön de verkar inom. Detta gör att organisationer blir

alltmer likformiga, och att de väljer att agera på ett enhetligt och likvärdigt sätt. Befordran

grundat på individuellt goda prestationer, det vill säga att goda prestationer är något som ska

belönas, härstammar ur lojalitet och kan idag anses utgöra normen. Att företag väljer att

internrekrytera, trots att det så ofta visar sig att det inte är det mest rationella valet kan

därmed anses vara en handling för att uppnå legitimitet. Företag tvingas därmed efterleva

dessa normer för att överleva. Om de anställda uppfattar att företaget inte följer dessa normer,

det vill säga behandlar sina anställda på ett rättvist sätt, kan det resultera i att de anställda inte

uppträder lika lojalt i retur till organisationen, och kan även innebära att det är svårare att

motivera dem att arbeta för organisationens mål. Det kan dessutom påverka huruvida

organisationen i framtiden har möjlighet att konkurrera om marknadens arbetskraft. Om det

blir allmänt känt att en organisation inte efterlever normer kan det medföra att människor inte

vill bli anställda inom organisationen.
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6. Diskussion av resultat

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion kring det resultat vi fått fram i kapitel 5.
Vidare kommer vi även att jämföra vårt resultat mot tidigare forskning för att se om det går
att utläsa likheter och skillnader med vad som tidigare har forskats kring mellanchefer.
Diskussion och jämförelse mot tidigare forskning kommer att ske parallellt i den löpande
texten och kommer att följa studiens frågeställningar.

Enligt Styhre och Josephson (2006) tillhör mellanchefer den minst empiriskt studerade

gruppen av chefer inom organisationen. Ändå finns det mycket forskning att tillgå, men

forskningen är till stor del paradoxal (Harding et al., 2014). Uppfattningen om mellanchefens

roll varierar från att anses vara en av de mest centrala inom organisationen, till att vara ett

onödigt led i verksamheten och på väg att försvinna. I följande avsnitt kommer vi att jämföra

våra resultat mot den tidigare forskningen, för att försöka utläsa hur dessa samstämmer eller

helt går åt skilda håll.

Det största fyndet i vår empiri, vilket är något samtliga av våra informanter är eniga om, är att

de har valt att anta rollen som mellanchef på grund av att positionen ger dem en möjlighet till

att utöva personalvård. Det våra informanter beskriver är något vi tolkar som mjuka värden.

Redan här anser vi att det går att utläsa att mellanchefen har en ledarroll, snarare än en

chefsroll inom organisationen. Toor och Ofri (2008) förklarar skillnaden mellan chefskap och

ledarskap som att ledare är de som inspirerar och stöttar, medan chefer snarare är strategiska

beslutsfattare. Vår tolkning av detta är att ledare står för organisationens mjuka värden, vilka

krävs för att väga upp organisationens hårda värden, det vill säga högsta ledningens

strategiska beslutsfattande. Sveningsson och Alvesson (2021) menar att mellanchefer i första

hand är underordnade sina överordnade. Detta stärker vårt resonemang att mellanchefen, trots

att de benämns chefer, snarare står för något annat än chefers hårda värden. Att chefer står för

hårda värden i organisationen är även något som Hayes och Lusk (2022) förklarar genom

begreppen “VD-effekten” och “VD-hybris”, vilka handlar om olika personlighetsattribut som

utmärker chefer. Även Freud konstaterar att chefer har kraftfulla behov av att vilja bli

beundrade och därmed ständigt söker framgång (Hogan & Sherman, 2022, Griffin et al.,

2022). Inget av dessa beskrivna hårda värden stämmer överens med våra informanter. Vi kan

snarare att utläsa att våra informanter är empatiska till sin personlighet, och de drivs av att

coacha och värna om sina underordnade. Detta överensstämmer med EU-kommissionens
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(2022) publikation “Så ska en bra mellanchef vara” där de beskriver mellanchefen som

inkännande och förstående, vilka ska ge stöd åt anställda och besitta empatiska förmågor.

Att mellanchefen tillhör den minst empiriskt studerade gruppen av chefer betyder inte att det

är ont om tidigare forskning. Dock har mellanchefens roll belysts från så många olika håll att

det inte går att fastställa definitioner på vare sig rollen eller vilka arbetsuppgifter som ingår i

rollen. Något som tidigare forskning dock är eniga kring är att mellanchefen återfinns inom

mellanledningen, det vill säga i den organisatoriska nivån mellan högsta ledningen och den

operativa personalen, samt att mellanchefen anses utgöra en länk mellan dessa två nivåer.

Egentligen räcker det med denna vetskap för att kunna förstå och utläsa rollens komplexitet.

Komplexiteten kring rollen beror på det faktum att rollen är av både över- och underordnad

karaktär, vilket gör att mellanchefen har två viljor att förhålla sig till. När det kommer till

frågan hur mellanchefen hanterar denna roll av över- och underordnad karaktär har vi tolkat

detta som att hanteringen utgörs av en ständig konflikthantering. Detta för att undvika att

konflikter mellan över- och underordnade ska blir ohanterbara och övergå till motstridigheter.

Vår definition av konflikt och motstridighet finns beskrivet i avsnitt 1.4. Trots att våra

informanter uppger att de inte upplever motstridigheter som något problem, tolkar vi det som

att allt arbete med att planera, kommunicera och tydliggöra mål i grund och botten handlar

om att undvika att konflikter ska övergå till att bli motstridigheter. Därmed tolkar vi det som

att den ofta motsägelsefulla tidigare forskningen kring mellanchefens roll och arbetsuppgifter

beror på att det finns stora skillnader beroende på organisationens storleken, antal hierarkiska

nivåer, att det finns en tydlighet kring ramar och hur relationerna ser ut till högsta ledningen.

Men gemensamt är att dessa faktorer ingår i arbetet med konflikthantering, och lyckas man

uppnå vad Jordan (2020) benämner ‘robust arbetskultur’ finns det goda förutsättningar för att

undvika att det uppstår motstridigheter.

Vi har kunnat utläsa att mellanchefens roll till stor del handlar om ledarskap, att leda och

coacha andra människor. Om en mellanchef inte besitter egenskaper att kunna leda andra

uppstår det ett problem i utövandet av rollen. Professor Laurence J Peter redogör för vad han

kallar Peter-principen, en förklaringsmodell till varför yrkesinkompetens är så utbrett i

dagens organisationer. Vad Peter menar är att det handlar om att fel personer rekryteras på fel

grunder. Peter-principen förklarar att befordran till stor del baseras på lojalitet snarare än att

rekrytera rätt person för ändamålet. Peter menar att en felrekryterad person i maktposition

kan äventyra hela organisationen, då inkompetens ofta leder till försämrad produktivitet.

Peter menar vidare att det inte går att fostra en människa över sin egen kompetens, och han
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ställer frågan varför organisationer väljer att fortsätta befordra duktiga anställda tills dess att

de når sin inkompetensnivå. Ur ett nyinstitutionellt perspektiv så skulle man kunna hävda att

det krävs att man befordrar duktiga anställda, för att om man inte gör det kan det uppfattas

som att man favoriserar andra anställda, eller att företaget utövar orättvisa bland personalen.

Det är ett normaliserat beteende att goda prestationer ska belönas. Även utifrån sett kan det

vara till nackdel för organisationen att inte efterleva dessa normer, då det skulle innebära att

det är svårt att få tag i bra och arbetsvillig personal. En annan faktor att man internrekryterar,

trots att det inte alltid kan anses utgöra det mest rationella beslutet, handlar om den tids- och

kostnadseffektiva aspekten. Dock är det ett kortsiktigt tänk. I Dagens industri från 2018

konstateras att felrekryteringar till chefspositioner kostar svenska bolag miljarder varje år,

och här handlar det om att chefer som saknar ledarskapsegenskaper sänker företagens

lönsamhet. En av de viktigaste faktorerna som framkommer i artikeln, som brister när det

kommer till avsaknad av ledarskapsegenskaper, är tydlighet. Just tydlighet är något våra

informanter nämner som något som måste fungera.

Som tidigare nämnts är den tidigare forskningen om mellanchefer ofta motsägelsefull. Detta

gäller bland annat hur viktig mellanchefens roll har blivit efter den stora utbredningen av

informationsteknologi. Floyd och Wooldridge (1994) menar att informationsteknologin har

medfört att mellanchefer blir mindre viktiga då den högsta ledningen har möjlighet att

övervaka organisationen på andra sätt. Detta går helt tvärt emot Pinsonneault och Kramers

(1997) uppfattning om att informationsteknologin snarare ökar behovet av mellanchefer i

organisationer, då den tilltagande komplexiteten medför ett ökat behov av ledning och

samordning (Pinsonneault & Kramer, 1997). Vår empiri går i linje med vad Pinsonneault och

Kramer anser, att mellanchefen blir alltmer viktig för att styra och samordna verksamheten.

Precis som mellanchef 1 beskriver så sjösätter den högsta ledningen hela tiden olika beslut

som på ett eller annat sätt påverkar den operativa verksamheten. Men besluten kommer inte

med någon instruktionsbok, utan personalen ska själva försöka lösa hur man ska arbeta

utefter de nya förutsättningarna. För att alla ska arbeta på samma sätt krävs en samordnare

som koordinerar implementering i verksamheten. Här har mellanchefen en nyckelroll. Det är

mellanchefen som styr båten och ser till att alla ror åt samma håll. Här krävs den mänskliga

faktorn, här krävs mellanchefen. Detta är precis vad Toor och Ofri (2008) menar är vad

ledarskap handlar om, att visa vägen genom att inspirera och stötta, och därmed åstadkomma

förändring.
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7. Slutsatser och förslag på vidare forskning

I detta kapitel summerar vi vad vi har fått fram i vår studie, för att kunna komma fram till
vad som kan anses utgöra våra slutsatser. Avslutningsvis kommer vi även att ge förslag på
vad som skulle kunna vara intressant att vidare forska kring inom ämnet. Då ämnet är så
brett har vi valt att endast beröra utvalda delar i denna studie, och överlåter åt andra att
utforska övriga delar.

Den tidigare forskning som beskriver att mellanledningen, och därmed mellanchefen, utgör

ett hinder i verksamheten (Harding et al., 2014) anser vi förbiser det faktum att mellanchefen

är den som vårdar personalen. En av de stora utmaningarna för mellanchefer är att lyckas

skapa ett välfungerande team och förmedla ett gemensamt syfte, för att kunna arbeta mot

gemensamma mål. Det är mellanchefens uppgift att leda och coacha sina underordnade samt

att hjälpa dem att förstå hur arbetet knyter an till uppdraget. Här kan vi konstatera att det

uppstår problem om mellanchefen saknar ledarskapsförmågor. Ofta rekryteras mellanchefen

internt, på grund av att den presterat väl i sitt arbete eller till följd av lång och trogen tjänst

inom företaget. Men detta betyder inte att personen är en ledare, man skulle snarare kunna

utläsa att personen är en bra följare. Men när erbjudandet kommer är det svårt att tacka nej,

trots att man inser att det egentligen är en roll som överträffar den egna kompetensnivån. Vi

talar om den ekonomiska logiken, att en anställd befordras för att den är högkvalificerad på

sitt jobb, och får därmed en högre lön för ett jobb man istället är okvalificerad för. Detta

resulterar i att kostnaderna för företaget ökar samtidigt som produktiviteten går ner. Men på

grund av att organisationer måste uppnå legitimitet tvingas de till att göra val utifrån

institutionella normer, snarare än att basera sina val på rationella grunder. Detta leder till att

organisationer fortsätter att internrekrytera tills dess att personalen har uppnått sin

inkompetensnivå och därmed inte längre bidrar med nytta till organisationen.

Efter genomförd studie kan vi konstatera att det inte går att fastställa några allmängiltiga vare

sig definitioner eller beskrivningar av mellanchefens roll. Detta har att göra med rollens

komplexitet och att ramar för rollens utformning skiftar mellan olika organisationer. Vi har

dock kunnat konstatera att det finns vissa faktorer, vilka kan anses utgöra nyckelfaktorer, när

det kommer till mellanchefen och dess arbete. Först och främst har vi konstaterat att

mellanchefen är en ledare snarare än en chef, och vi har tolkat det som att mellanchefen står

för de mjuka värdena inom organisationen. Ledarskap kommer inte med en instruktion eller

en tydlig bruksanvisning, och ett visst ledarskapsbeteende leder inte per automatik till en viss
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typ av respons från efterföljarna. Ledarskap innebär handling och interaktion med andra

människor och kräver en förståelse för såväl följare, situation som omgivning. Att vara

mellanchef handlar därmed om att kunna läsa av situationer och anpassa handling utefter

givna förutsättningar. Att vara mellanchef handlar till stor del om att påverka och styra sina

underordnade mot uppsatta mål, men hur detta ska gå till i praktiken går inte att beskriva i

generella termer. Exempelvis kan delaktighet vara det som driver och motiverar vissa

underordnade, medan delaktighet snarare ka få motsatt effekt för de underordnade som

arbetar bäst under självständiga former. Därmed kan konstateras att förmåga att anpassa

handling efter person och situation krävs för att mellanchefen ska kunna utföra sitt arbete.

I det inledande avsnittet 1.2 förklarade vi att syftet med vår studie var att vi ville undersöka

mellanchefens roll i organisationen. Vårt intresse att studera mellanchefer grundade sig i att

vi fann rollen intressant, då den ofta porträtteras som komplex på grund av sin över- och

underordnade karaktär. Vi förklarade även att vi ville studera vad som får en person att vilja

axla denna komplexa roll, samt vilka utmaningar mellanchefer själva upplever i sin roll. Efter

avslutad studie känner vi att vi har lyckats studera, åtminstone utvalda delar av komplexiteten

kring rollen. Vi har kunnat konstaterat att en stor del av mellanchefens arbete går ut på att

arbeta med konflikthantering i syfte att harmonisera organisationens mångahanda viljor. Vi

har även förstått att vad som motiverar våra informanter att arbeta som mellanchefer är

möjligheten att skapa en god arbetsmiljö för sin personal. Mycket av den tidigare forskningen

menar att mellanchefsrollen är överflödig, men vi anser att rollen är viktigare nu än någonsin.

Den personalvård som mellanchefen står för kan inte ersättas av teknologi, utan kräver i allra

högsta grad mänskliga resurser. Därmed anser vi att mellanchefen kan sägas vara ledaren som

förkroppsligar organisatoriska krav.

Förslag på vidare forskning
Vi har i denna studie analyserat och diskuterat kring varför organisationer väljer att rekrytera

internt till mellanchefsposition, trots att internrekryteringar i slutändan ofta har visat sig leda

till att anställda uppnår sin inkompetensnivå. I vår analys (se avsnitt 5.3.2) har vi fört en

diskussion kring att det kan handla om att det är ett sätt för organisationer att efterleva normer

och därmed vinna legitimitet. Dessa normer, att man ska bli belönad och befordrad för goda

arbetsprestationer, är något som sitter djupt rotat i vårt samhälle.
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Vad som skulle vara intressant att forska djupare kring, vilket vi lämnar som förslag på för

vidare forskning, är att studera kring och undersöka alternativa system för att kunna avancera

inom organisationer. Andra system som skulle innebära att man behåller kompetensen inom

rätt kompetensområde. Mellanchef 4 beskriver just denna problematik när han beskriver hur

man plockade den bästa säljaren från säljavdelningen och befordrade honom till chef:

“... man tog den bästa säljaren och gjorde till överordnad vilket innebar att den personen

som älskade att sälja [...] istället fick hålla på med en massa administrativt arbete. Det

blev ju inte bra för säljaren… plus att företaget tappade i försäljning eftersom de plockade

bort den bästa säljaren från sälj.”

Därmed skulle det vara intressant att studera vilka faktorer som motiverar människor, och hur

dessa rangordnas, när det kommer till belöning för väl utfört arbete. Vad är det som lockar

anställda mest? Är det en högre titel och status som lockar mest, eller handlar det istället om

högre löner eller bättre arbetstider? Det vore intressant att undersöka om det går att finna

alternativa sätt för organisationer att belöna sina bästa anställda. Belöning handlar till stor del

om att visa uppskattning, men att befordra en person till sin inkompetensnivå bör inte kunna

anses som uppskattning. Dagens samhälle är på många sätt stelbent, och det kan behövas att

vi blir mer flexibla i vårt tänk gällande belöning och uppskattning. Därmed anser vi att det

skulle vara intressant att forska vidare kring just hur människor kan belönas på ett sätt som

fortfarande gynnar såväl individen som organisationen.
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9. Bilagor
Bilaga 1 - Informationsbrev
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Bilaga 2 - Intervjuguide

[Presentation av oss]

Helena Bäckström Ottosson och Nadine Sadjak. Vi läser program med inriktning mot personal- och

arbetslivsfrågor (180 hp) på Uppsala Universitet. Just nu går vi sista terminen där vi läser sociologi

med inriktning arbetsliv, organisation och personal C, och skriver vår kandidatuppsats på 15 hp.

Vi har valt att skriva om mellanchefer då vi finner ämnet intressant av flera olika anledningar. Rollen

porträtteras i tidigare forskning som komplex. Vi vill även studera denna komplexitet i form av hur

mellanchefen hanterar över- och underordnades motstridiga förväntningar, samt vilket

handlingsutrymme rollen innefattar. Dels vill vi studera vad som sätter ramar för rollen, hur dessa

ramar fastställs samt hur mellanchefen vet inom vilka ramar den kan utföra sitt arbete.

[Hur används materialet]

När vår kandidatuppsats är examinerad kommer studien att publiceras i databasen DIVA. Vi skickar

gärna ett exemplar till dig eller ditt företag om du önskar.

[Vad händer med de uppgifter som du lämnar i intervjun]

Till denna uppsats kommer vi att samla in information från våra olika informanter (vår studie ska

grunda sig på minst 10 intervjuer). Vi kommer att börja med inledande frågorna för att få lite

bakgrundsinformation. Därefter kommer frågor att ställas efter olika teman, vilka är “relation till över-

och underordnade”, “hur man hanterar motsägande förväntningar” samt “handlingsutrymme och

befogenheter”.

Alla informanter kommer att vara helt anonyma. Materialet kommer att behandlas med yttersta

försiktighet och kommer inte att lagras någonstans där någon obehörig kan ta del av det. Det

datamaterial som samlats in kommer även att raderas när vår uppsats har examinerats.

Du har givetvis möjlighet att avbryta intervjun när som helst om du så önskar. Är du inte bekväm i att

svara på en fråga har du möjlighet att avstå att svara.

Känns det ok? Har du några frågor innan vi sätter igång?
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[Rollen som mellanchef och dess arbetsuppgifter]

Berätta kort om det företag du arbetar för och din roll i företaget

1. Organisationsstruktur/hierarki - hur många led/nivåer finns det i organisationen? Hur många
anställda? Hur stor organisation?

2. Vilken är din formella arbetstitel?
3. Vilka är dina formella arbetsuppgifter?
4. Har du tidigare erfarenhet av chefs-position?
5. Hur många anställda ansvarar du för idag?
6. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Hur prioriterar du dina arbetsuppgifter?
7. Vad anser du är den viktigaste arbetsuppgiften för dig som mellanchef? Hur arbetar du med

det i ditt dagliga arbete?
8. Trivs du i din arbetsposition?
9. Hur länge har du arbetat som den här positionen?
10. Är dina arbetsuppgifter något som funnits sen tidigare eller är det uppgifter som tagits fram i

och med din roll?
11. Är din arbetsposition något du strävat efter i din karriär eller är det en tillfällig plats?

[Relationer till över och underordnade]
12. Hur ser din relation ut till din närmsta överordnade chef?

a. Följdfråga: Varför tror du att din relation ser ut just så?
b. uttalade/outtalade förväntningar från båda håll?
c. Känner du att du har ett förtroende/stöd från din högsta chef? Exempel?

13. Hur ser din relation ut till de anställda som arbetar under dig? Senior eller ung personal?
Exempel?

a. Följdfråga: Varför tror du att er relation ser ut just så?
b. uttalade och outtalade förväntningar åt båda håll? Exempel?
c. Känner du att du har ett förtroende/stöd från de anställda? Exempel?

[Hantera motsägande förväntningar]
14. I din position som mellanchef har du många olika relationer att förhålla dig till. Upplever du

att det finns motsägande förväntningar (motstridigheter) på din roll som mellanchef från över
och underordnade?

a. Mellanchefsrollen är ju en roll som är mittemellan, men anser du dig tillhöra den ena
eller andra gruppen mer (över/underordnad) Kom gärna med exempel!

b. Tror du att detta är något som skiljer sig mellan olika mellanchefer?

[Följdfrågor om informanten svarar ja på ovan fråga]
15. Kan du utveckla hur/på vilket sätt
16. Hur ofta upplever du sådana motstridigheter? Uppstår sådana situationer bara ibland eller är

det något som genomsyrar hela ditt arbete?
17. Hur gör du för att hantera dessa löpande i arbetet?
18. Har du någon att vända dig till för stöd om du behöver? Vem isåfall?
19. Är det något du skulle vilja förändra i din relation till någon av de två parterna?
20. Finns det något du upplever underlättar/försvårar möjligheterna i att upprätthålla goda

relationer åt båda håll?
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[Följdfrågor om informanten svarar nej på ovan fråga]
21. Mycket av den tidigare forskningen tar upp att just motstridigheter mellan över och

underordnade är en stor problematik för mellanchefen. Vad tror du är anledningen till att ni
inte upplever dessa svårigheter? Exempelvis storlek på företag? Ledarskap?

22. På vilket sätt (skulle du säga) arbetar ditt företag på ett sätt som skiljer sig från andra företag?
Exempelvis ledarskap, motivation, gemenskap, företagskultur etc.

[Befogenhet - handlingsutrymme]
23. Hur vet du vilka befogenheter du har i din roll som mellanchef?
24. Vad gör du om du är osäker på om du har befogenhet att fatta ett visst beslut?
25. Har dina befogenheter ökat under din tid som mellanchef?
26. Har alla mellanchefer samma befogenheter, eller är de direkt kopplade till varje enskild

mellanchefsroll?
27. Anser du att de befogenheterna är tillräckliga i förhållande till det ansvar din roll innebär?

Finns det utrymme för dig att ta egna initiativ i hur ditt arbete ska bedrivas?

[Följdfrågor om informanten svarar nej på ovan fråga]
28. På vilket sätt hindrar dina befogenheter dig att utföra det arbete som förväntas av dig?
29. På vilket sätt skulle mer befogenhet göra skillnad i ditt dagliga arbete

[Följdfrågor om informanten svarar ja på ovan fråga]
30. Mycket av den tidigare forskningen tyder på att mellanchefer inte har tillräckligt med

befogenheter för att kunna utöva chefskap över underordnade. Då anser du inte att detta
stämmer?

31. På vilket sätt (tror du) att ni i ert företag arbetar annorlunda mot många andra företag?

[Internrekrytering]
32. Skulle du säga att mellancheferna inom din organisation till största del är intern- eller

externrekryterade?
33. Har du blivit intern- eller externrekryterad?
34. Följdfråga om det är mycket externrekrytering: Vilka krav på ledarskap finns när man

extern-rekryterar mellanchefer i din organisation?
35. Följdfråga om det är mycket internrekrytering:

a. Vilken typ av utbildning i ledarskap får internrekryterade mellanchefer? Tidigare
forskning om mellanchefer talar mycket om den “ledarskapsfunktion” rollen innebär.

b. På vilket sätt anser du att brist på ledarskapsutbildning påverkar mellanchefens
möjlighet att utföra ett bra jobb?

c. eller om den fått mycket utbildning… På vilket sätt anser du att dessa
ledarskapsutbildningar har hjälpt dig i din roll som mellanchef

[Övriga frågor]
36. Är det något du vill tillägga? Någon infallsvinkel du anser att vi har missat?

Stort tack för din medverkan, tveka inte på att höra av dig om du får några frågor eller funderingar
längre fram!
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Bilaga 3 - Kort information om våra informanter

Mellanchef 1: Arbetar på ett företag med ca 400 anställda och har 6 underordnade.
Internrekryterad och vår informant har strävat efter att nå rollen som mellanchef. Ingen
tidigare erfarenhet av chefsposition med personalansvar, men har lång erfarenhet av att arbeta
i  ledarposition.

Mellanchef 2: Arbetar på ett företag med ca 70 anställda och har 4 underordnade.
Internrekryterad och har inte strävat efter rollen. Ingen tidigare erfarenhet av chefsposition.

Mellanchef 3: Arbetar på ett företag med ca 200 anställda och har 15 underordnade. Vår
informant är externrekryterad och har tidigare erfarenhet av mellanchefsposition.

Mellanchef 4: Arbetar på ett företag med ca 1000 anställda i distriktet. Vår informant är
externrekryterad, har 45 underordnade och har tidigare erfarenhet som mellanchef.

Mellanchef 5: Arbetar inom en stor organisation med fler än 10000 anställda. Vår informant
är externrekryterad och har 15 underordnade. Har tidigare erfarenhet som mellanchef.

Mellanchef 6: Arbetar inom en organisation med ca 150 anställda och har 20 underordnade.
Vår informant är internrekryterad och har ingen tidigare erfarenhet av en chefsposition, men
har dock tidigare varit arbetsledare.

Mellanchef 7: Arbetar inom en stor organisation och har 30 underordnade. Vår informant är
externrekryterad och har tidigare erfarenhet av mellanchefsposition.

Mellanchef 8: Arbetar inom en stor organisation och har 12 underordnade. Vår informant är
internrekryterad och har ingen tidigare erfarenhet av att ha arbetat i chefsposition.

Mellanchef 9: Arbetar inom en stor organisation med fler än 10000 anställda. Vår informant
är externrekryterad och har 15 underordnade. Ingen tidigare erfarenhet som mellanchef.

Mellanchef 10: Arbetar inom en stor organisation med ca 3000 anställda och har 7
underordnade. Vår informant är internrekryterad och har ingen tidigare erfarenhet som
mellanchef.

Mellanchef 11: Arbetar inom en organisation med ca 550 anställda. Vår informant är
internrekryterad och har i dagsläget över 50 underordnade. Har tidigare erfarenhet av att
arbeta som mellanchef.

Mellanchef 12: Arbetar inom en stor organisation och har 14 underordnade. Vår informant är
internrekryterad och har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta som mellanchef.

Mellanchef 13: Vår informant arbetar inom ett företag med ca 150 anställda och har 20
underordnade. Vår informant var internrekryterad och det var inte en position som var
eftersträvad.. Ingen tidigare erfarenhet av chefsposition.

Mellanchef 14: Vår informant arbetar inom en organisation med drygt 1000 anställda och
har 20 underordnade. Ingen tidigare erfarenhet av att arbeta som mellanchef.
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