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Förord 

Vi vill inleda med att tacka alla personer som har varit oss behjälpliga under arbetet med 

denna uppsats; alla som har ställt upp på intervjuer, vår kontaktperson och slutligen vår 

handledare Lennart Wikander för hans hjälp och goda råd under arbetsprocessen.  



Abstract 

Studien syftar till att undersöka mellanchefers upplevelse av utvecklingsarbete i en 

kunskapsorganisation, såväl i själva organisationen som för de enskilda medarbetarna och 

egen del.  

 

Datainsamlingen består av kvalitativa intervjuer med sex mellanchefer i ett svenskt 

mediaföretag. För att analysera svaren används teorier om ledarskap och chefsidentiteter. 

Analysen bygger på en tolkning av hur de intervjuade mellancheferna upplever sin situation. 

 

Analysen visar att mellancheferna upplever att deras arbete är fritt inom uppställda 

organisatoriska ramar, men att de ibland upplever att de hamnar “i kläm”, genom att 

motstridiga krav ställs från olika intressenter.  

 

Analysen visar också att mellancheferna upplever att de i hög grad får agera 

informationshanterare, vilket upplevs som ett problem. I studien kommer vi även fram till att 

ledningens krav på mellanchefen kan vara hinder för utvecklingsarbete men att arbetet i en 

kunskapsorganisation även innebär förutsättningar och möjligheter för utveckling och 

förändring. 

 

Nyckelord: mellanchef, kunskapsorganisation, utveckling, ledarskap, chefskap  
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1 Bakgrund 

De senaste årtiondena har det funnits en bred decentraliseringstrend i samhället som har 

genomsyrat såväl politik som arbetsliv. Ökad internationell handel och samverkan samt att 

fokus ligger på kunskapsintensiva produkter har lett till att förändringstakten ökat i sådan 

utsträckning att äldre hierarkiska och centraliserade organisationsformer inte kunnat hänga 

med i utvecklingen. I arbetslivet är trenden att ledning och styrning i allt större utsträckning 

delegeras nedåt i hierarkin. (Jacobsen & Thorsvik 2008) 

 

I de flesta större organisationer finns det många personer på positioner mellan ledning och 

underordnad personal. Personer som både är styrda av överordnade och samtidigt leder andra 

benämns mellanchefer. Mellanchefer är utsatta av påverkan från flera olika håll. Mellanchefer 

har till uppgift att hantera frågor som t.ex. rör medarbetarnas arbetsuppgifter, löneutveckling 

och andra arbetsvillkor. Det har dessutom, på grund av den ökade decentraliseringen, blivit 

allt vanligare att mellanchefer får större ansvar och mer omfattande uppgifter, trots att deras 

befogenheter inte alltid utvidgas i samma utsträckning. Detta kan skapa ohållbara situationer 

med förväntningar på mellancheferna som de inte kan uppfylla. Det finns en risk för 

konflikter när man som mellanchef ska uppfylla förväntningar och utföra arbetsuppgifter från 

ledningshåll medan man samtidigt ska leda och hantera underställd personal. En mellanchefs 

lojalitet till någon av intressenterna kan svikta och den konflikt som då uppstår kan bli både 

betungande och ineffektivisera arbetsplatsen. Just intressekonflikter är en faktor som gör att 

mellanchefen kan ha svårt att arbeta långsiktigt, driva utveckling och förändring i 

organisationen. 

 

För mellanchefer i en kunskapsorganisation finns stora utmaningar i hur ledning av och 

interaktion med medarbetare ska gå till. Är organisationen kunskapsintensiv krävs ett 

ledarskap som möjliggör frihet och kreativitet för de anställda. Därför kan det vara intressant 

att undersöka mellanchefers arbete med utvecklingsfrågor; hur man ger medarbetarna frihet 

och uppmuntrar kreativitet. Mycket av ledarskapsforskningen fokuserar på relationen mellan 

chefer och medarbetare, medan mellanchefers roll tenderar att hamna i skymundan. Vi vill, i 

vår studie fokusera på mellanchefer, vidga perspektivet och försöka förstå hur man som 

mellanchef är kan vara påverkad av olika intressenter.  
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Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka mellanchefers upplevelse av hur det är att arbeta med 

utvecklingsfrågor i en kunskapsorganisation. 

Frågeställningar 

Studiens syfte kan uttryckas i följande konkreta frågeställningar. 

 Vilka möjligheter och hinder upplever mellanchefer i arbetet med utvecklingsfrågor i 

organisationen? 

 Hur upplever mellanchefer att utvecklingsfrågorna kan påverka deras arbetssituation? 

Det undersökta företaget 

Vi har undersökt ett kunskapsintensivt företag som sysslar med produktion och distribution av 

media i Sverige. Företaget har verksamhet på ett antal orter i hela landet, men vi har i denna 

studie avgränsat vår undersökning till ett av de geografiska verksamhetsområdena. Företaget 

har en VD som tillsammans med övriga ledningen har det yttersta ansvaret. Därtill finns 

administrativa stödfunktioner såsom exempelvis stab, HR-, ekonomi- och 

kommunikationsavdelningar Företaget är uppdelat i olika divisioner beroende på vilken typ av 

medieinnehåll som produceras. Divisionernas ledning beslutar om de stora och strategiska 

frågorna. Inom divisionerna kan det operativa arbetet organiseras på olika sätt. Varje division 

är i sin tur indelad i avdelningar. Vissa avdelningars redaktioner arbetar kontinuerligt och 

sammanhängande med samma koncept. Andra avdelningar arbetar i projekt där de förutsätts 

nå ett visst resultat under en viss tid, för att sedan påbörja arbetet med nästa projekt. En stor 

del av personalen har kreativa arbetsuppgifter. Många är välutbildade och/eller experter inom 

sitt yrke. Inom branschen som företaget verkar i pågår ständigt stora förändringar på grund av 

den tekniska utvecklingen. 

 

Vi har valt att undersöka just detta företag eftersom man sysslar med kreativt arbete och för 

att branschen är i ständig förändring och utveckling, vilket vi tycker är intressant. Vi tror att 

arbetet innebär krav på att hela tiden driva och följa med i utvecklingen. Att arbeta under 

dessa förutsättningar ställer stora krav på de mellanchefer som ska översätta de strategiska 

besluten till operativt arbete. Vi tror att det finns förväntningar från företagsledningen på 
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mellancheferna att utföra arbetet inom uppsatta ramar på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Samtidigt finns det förväntningar från medarbetarna på att få göra ett så kreativt, kvalitativt 

bra och utvecklande arbete som möjligt. Mellanchefernas roll blir att balansera dessa 

förväntningar samtidigt som de ska driva och följa med i utvecklingen i branschen. 
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2 Tidigare forskning och definitioner  

Kapitlet inleds med en historisk genomgång av ledarskapsteorier. Därefter definierar vi 

benämningarna chef och ledare. Vi redovisar även forskningsläget gällande mellanchefer. 

Historisk genomgång av ledarskapsteorier 

Historikern James MacGregor Burns skrev den flitigt citerade formuleringen om ledarskap: 

”leadership is one of the most observed and least understood phenomena on earth” (Burns 

1978, s. 2). Bo Hagström (1990) menar att Burns citat fortfarande är gällande för 

forskningsläget inom ledarskapsområdet. Hagström beskriver att det produceras i snitt 170 

studier om ledarskap varje år inom olika discipliner såsom statsvetenskap, socialpsykologi, 

sociologi, företagsekonomi, pedagogik m.fl. Sammanhangen som forskningen utförs inom är 

skilda, från formella sammanhang såsom arbetsliv och politik till informella som familj och 

ungdomsgäng. Orsaken till att ledarskap är ett av de minst förstådda fenomenen är, menar 

Hagström, att ämnet inte är tillräckligt väl definierat, att den mängd av fackuttryck som 

kommit fram försvårar och förvirrar, samt att resultaten som olika forskare når ofta motsäger 

varandra.  

 

Trots att forskarna har haft svårt att nå konsensus så har ämnet varit populärt att forska om. 

Redan de gamla grekerna Aristoteles och Platon formulerade tankar som kan finnas vara 

intressanta än idag, men de första strukturerade forskningsansatserna kring ledarskap gjordes 

först i början av 1900-talet. Teorierna från början av förra seklet präglades av de rådande 

organisationsprinciperna för den tiden, som var Fredrick Taylors idéer om Scientific 

Management. Scientific Management betonade chefernas ordergivande och kontroll gentemot 

den “maskinmässigt” arbetande arbetaren. Ledarskapsforskningen var inriktad på att utröna 

vilka egenskaper och karaktärsdrag som skiljde ut män som chefer från den vanliga arbetaren, 

- ”the Great Man”. Dessa personlighets- eller traitteorier dominerade ledarskapsforskningen 

under flera decennier. Exempelvis använde den amerikanska militären personlighetstester 

som urvalsstrategi för att välja ut ledare. Som en motreaktion till dessa aktörsinriktade 

ledarskapsteorier växte de situationsinriktade ledarskapsteorierna fram. De mest radikala 

teoretikerna menade att uppkomsten av stora ledare endast är beroende av situationens 

omständigheter och inte av några personliga egenskaper. Både personlighetsteorierna och 
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omgivningsteorierna försökte förklara ledarskapsfenomenet utifrån ett endimensionellt 

perspektiv. (Hagström 1990) 

 

Från 1930-talet och framåt insåg flera forskare att det finns interaktionssamband mellan 

ledares personliga egenskaper och omgivningens påverkan. Forskarna börjar formulera 

ledarskapsteorier med hjälp av både och istället för antingen eller. Detta synsätt ledde under 

1950-talet fram till de humanistiska ledarskapsteorier som har legat till grund för en mängd 

senare forskning. De humanistiska teoriernas utgångspunkt var relationen mellan organisation 

och individ. Ledarskapet gick ut på att forma en sådan organisation som möjliggjorde för 

individen att utveckla sin egen motivation och samtidigt arbete mot organisationens 

gemensamma mål. En känd och populär teori inom den humanistiska ledarskapsskolan, 

Douglas McGregors “Teori X och Teori Y” (1960), utgår från att ledaren har ett antagande 

om att medarbetarna är antingen motiverade (Teori Y) eller passiva och oengagerade (Teori 

X). Detta antagande medför ett beteende hos ledaren som fungerar som en självuppfyllande 

profetia. (Hagström 1990) 

 

Andra humanistiska teorier är t.ex. Robert R. Blake & Jane Moutons “Managerial grid” 

(1964), där ledarskap förklaras utifrån dimensionerna produktionsinriktning och 

personalinriktning och Paul Hersey & Ken Blanchards liknande teori “Life Cycle Theory of 

Leadership” (1977), som benämner två liknande dimensioner, uppgiftsorientering och 

relationsorientering samt dessutom redogör för hur gruppens mognad avgör vilken av de två 

dimensionerna som bör fokuseras på i en specifik situation. (Hagström 1990) 

 

Kategorin samverkans-förväntningsteorier utvecklades parallellt under 1970-talet, 

huvudsakligen i och med teorierna “Path-Goal Theory” och “Contingency Theory”. Kärnan 

av dessa idéer är att effektiviteten av ledarens beteende bestäms av vilka krav som situationen 

eller uppgiften ställer. Därför säger teorierna att det viktiga är att man, om möjligt, placerar 

uppgifts- respektive relationsorienterade ledare i lämpliga situationer. (Hagström 1990) 

 

Under den senare delen av 1900-talet började ledarskapsforskningen intressera sig för den 

vidare organisationen och omgivningen i vilken ledaren och dennes följare verkar. Detta 

skapade underlag för ledarskapsforskning med systemteoretiska ansatser. Systemteorierna 

betonade den påverkan som både inomorganisatoriska faktorer (såsom mål, storlek, 

organisationsform) och yttre omvärldens förutsättningar (såsom politiska, ekonomiska, 
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samhälleliga, tekniska) har på vilket sorts ledarskap som utövas. Ett exempel är att ledare som 

lägger stor vikt vid ekonomiska realiteter ofta upplevs som mer styrande. (Hagström 1990) 

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att ledarskapsforskningen inleddes med ett tydligt 

individuellt fokus på ledaren som person och har sedermera utvecklats till att alltmer omfatta 

situations- och miljöfaktorer. Historiskt sett så var idéerna om ledaren som “The Great Man” 

och hans personliga egenskaper länge dominerande. Motreaktionen, som de 

situationsanpassade teorierna utgjorde, förkastade dessa personliga egenskaper och menade 

att det var situationens karaktär som bestämde ledarens agerande. De flesta nutida teoretiker 

vidhåller teorier om interaktion mellan ledaregenskaper och situationella krav för att 

bestämma hur framgångsrik en ledare är i sitt ledarskap. 

 

Definitioner 

Chef och ledare 

Forskning om chefer och ledarskap bedrivs inom flera olika vetenskapliga discipliner, såsom 

statsvetenskap, företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Bo Hagström (1990) 

skriver att begrepp som ledare, chef, ledarskap och ledarstil alltid har varit mångtydiga och 

begreppsförvirring råder inom ämnet. Det finns ingen klar definition av begreppen och 

“ledarskap” har varit beteckning för allt från en process, ett beteende, en relation, en effekt, en 

roll till skilda egenskaper. Ibland ses begreppen “chef” och “ledare” synonymt, vilket 

Hagström menar är felaktigt. En allmän uppfattning är att ledarskap innebär ett skeende, eller 

en relation, mellan människor och således blir det naturligt att hålla isär begreppen. Att utöva 

ledarskap är en del av chefens uppgifter som även kan bestå av administrativa uppgifter eller 

att vara expert inom sitt sakområde. Hagström (1990, s. 52-53) gör ett försök att definiera 

begreppen och kommer fram till att  

chef betecknas den som har underordnade i en formell position som består honom/henne med vissa 

redskap i syfte att uppfylla kravet att (bland flera uppgifter) utöva ledarskap 

 

samt att 

ledare är den som har följare, dvs. den som i en given situation, genom att utöva mer eller mindre 

medvetet ledarskap, ej enbart betingat av våld, tvång eller hot, förmår styra andra individer i enlighet 

med sina intentioner.  

 

Skillnaderna består i att begreppet chef snarare bör ses som en positionsbestämning som 

baseras på yttre, formellt utsedda befogenheter och ansvar, medan ledarskap kan ses ur 
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perspektivet att det är ett skeende, eller en relation, mellan människor. I denna studie lägger vi 

mer fokus på det som begreppet “chef” innebär för de undersökta personerna.  

 

Lennart Lundquist (1993) skriver att rollen chef definieras utifrån vilka funktioner som en 

individ har i en organisation, där funktionerna “har underordnade” och “har ansvar (för 

verksamheten)” är de mer definierande för en chef. Han menar däremot att ledarskap och 

rollen ledare är inriktat på relationen mellan chefen och dennes underordnade, “ledare är den 

som har följare, d.v.s. sådana som vill följa honom” (Lundquist, s. 60). Chefer kan vara ledare 

men är det inte nödvändigtvis, oavsett vad de själva anser, i och med att det är följarna som 

genom sina avsikter att följa eller inte som definierar vem som är ledare. Mest troligt är det 

essentiellt för alla chefer, åtminstone långsiktigt, att ha följare bland sina underordnade för att 

kunna utföra ett gott arbete. Lundquist menar att en följare till en ledare kan vara antingen en 

anhängare eller sympatisör och att icke-följare kan gestalta sig i form av ambivalenta, 

motståndare eller fiender (se figur 1).  

 

Figur 1: Lundquists uppdelning av chefs- och ledarskap. (Lundquist 1993) 

Ledarskap i förändring 

Per-Ola Börnfelt (2009) menar att under det senaste århundradet har samhällsutvecklingen 

gått från det industriella samhället och successivt utvecklats mot ett samhälle inriktat på 

kunskap och tjänster. Teknologisk utveckling och globalisering har skyndat på denna 

utveckling. Sättet att organisera arbetet har därför genomgått stora förändringar. I början av 

1900-talet populariserades Frederick Taylors idéer om Scientific Management och Max 

Webers teori om byråkrati. Börnfelt skriver att dessa mekanistiska organisationsteorier har 

haft mycket stort inflytande ända in i vår tid. Båda dessa teorier kännetecknas av strikt 

hierarki, regler och standardisering/arbetsbeskrivningar. Scientific Management bygger per 

definition på centralisering av makt och kunskap, något som även är vanligt förekommande 
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inom byråkratier. Sedan fem, sex årtionden tillbaka har forskningen om organisationsteori allt 

mer belyst vikten av förändring, lärande och kunskap. Idéer om organiska organisationer 

växte fram som en reaktion mot nackdelarna, negativa konsekvenser för de anställda både 

fysiskt och psykiskt, som finns i mekanistiska organisationer som Scientific Management och 

byråkrati. De nya organiska organisationsteorierna ansågs även göra organisationen mer 

flexibel för att kunna hantera föränderliga förutsättningar från en föränderlig omvärld. Idéerna 

kännetecknas av samarbete och decentralisering av makt, ansvar och befogenheter.  

 

Mycket av forskningen om chefs- och ledarskap handlar antingen om informellt ledarskap och 

olika gruppteorier i de beteendevetenskapliga ämnena, eller styrning inom ekonomi och 

statsvetenskap. Få studier har utgångspunkt i positionsbestämt ledarskap i formella 

organisationer. Hagström skriver med stöd av Harold F. Gortner et al. (1987) att det går att 

identifiera tre chefsnivåer i offentlig verksamhet - toppchefer, mellanchefer på förvaltnings-

/avdelnings-/byråchefsnivå samt sektions-/enhets-/arbetsledare eller föreståndare på lägsta 

chefsnivån. Hagström problematiserar över att dessa chefsnivåer ur forskningsperspektiv 

likställs med varandra och att man därför diskuterar ledarskapsteorier som om de vore 

gällande för alla chefspositioner och chefsnivåer. Med bakgrund av detta konstaterar de att det 

är viktigt att kontrollera för skilda förutsättningar och karaktär på de olika nivåerna i 

forskning om chefer. Cheferna på den högsta nivån har ett övergripande perspektiv på 

organisationen och förväntas omsätta huvudmännens vaga mål och riktlinjer i rationella 

handlingsplaner som kan användas av övriga i organisationen. Chefer på organisationens 

mellan- och lägre nivåer får sin auktoritet given av de överordnade i hierarkin och är inte 

delaktiga i arbetet som rör organisationens övergripande mål och riktning utan har som 

uppgift att organisera och styra en specifik del av organisationen för att uppnå dessa. De 

chefer som finns på mellan- och lägre nivåer kan slitas mellan överordnade och underordnade 

när de skall omsätta övergripande riktlinjer och mål i konkreta direktiv. (Hagström 1990) 

Forskning om mellanchefer och utvecklingsarbete 

Rosabeth Moss Kanter & Barry Stein (1979, i Sundin 1998) menar att mellanchefer spelar en 

viktig roll i organisationen, både för hur överordnades beslut och intentioner implementeras 

operativt och för hur information förs uppåt i organisationen. Mellancheferna informerar 

ledningen om vad som händer i organisationen. Stanley M. Nealey & Fred E. Fiedler (1968, i 

Hagström 1990) skriver att mellanchefernas arbete på de lägre nivåerna är i högre grad 
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beroende av faktorer såsom motivation, produktivitet och interpersonella relationer, i 

jämförelse med toppchefernas inriktning på strategi och övergripande mål.   

 

Decentraliseringen inom arbetslivet, både inom privat och inom offentlig sektor, förändrade 

förutsättningarna för de olika chefsnivåerna. I och med att makt och befogenheter flyttades 

nedåt inom hierarkierna samtidigt som teknologisk utveckling gjorde vissa arbetsuppgifter 

överflödiga så förändrades mellanchefsrollen. Från att tidigare vara en administratör, med 

ansvar för resultat och samordning, blev mellanchefen en central aktör i organisationen som 

ska samspela med överordnade och underordnade, vara flexibel och vara den som operativt 

verkställer överordnades strategiska beslut (Franzen 2004, Drakenberg 1997).  

 

Maria Wolmesjö (2005) menar att decentraliseringen har gjort att många mellanchefer 

upplever de överordnades riktlinjer och beslut som otydliga, paradoxalt nog utan att 

mellanchefernas egna handlingsutrymme har ökat.  

 

Kjerstin Larsson (2008) har undersökt mellanchefer inom vården och deras delaktighet i 

utvecklingsarbete, dvs. arbete med att utveckla bland annat kompetenser åt både medarbetare 

och åt sig själva för att på så vis driva organisationen framåt. Hon påpekar att mellancheferna 

ofta ses som passiva utförare av överordnades beslut, men hennes slutsatser beskriver att 

mellancheferna är viktiga i förändrings- och utvecklingsarbete och att en förändringsprocess 

driven av mellanchefer kan vara mer hållbar än om den drivs av överordnade eller konsulter. 

 

En stor del av mellanchefens funktion är att leda och fördela arbetet. Det är vanligt att högre 

chefer fattar de beslut som ska genomföras i organisationen och det kan lämna stort ansvar 

med små befogenheter för mellanchefen. Mellanchefens underställda ser dessa beslut och 

påbud som mellanchefens, men mellanchefens egen uppfattning behöver inte vara överens 

med de högre chefernas beslut. Handlingsutrymmet för mellancheferna, deras möjlighet att 

göra egna bedömningar och fatta beslut, är olika stort i olika organisationer. En viss nivå av 

handlingsutrymme måste alltid finnas för att verksamheten ska fungera. (Sundin, 1998) 

 

Hagström (1990) skriver att mellanchefer på lägre nivåer ofta har lägre grad av 

handlingsutrymme än mellanchefer på högre nivå i sitt arbete, särskilt i den offentliga sektorn. 

Detta på grund av att de är kontrollerade av organisatoriska riktlinjer och legala restriktioner 

som påverkar bl.a. rekrytering, lönesättning och belöningssystem. Dessa förutsättningar leder 
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till att mellanchefer och enhets-/arbetsledare i större utsträckning än högre chefer upplever 

stress orsakat av rollkonflikter. Olika föreställningar om chefens roll mellan chefen och dess 

överordnade samt motsägelsefulla krav är också vanliga förutsättningar för rollkonflikter. 

Hagström nämner också att studier har visat att i formellt hierarkiska organisationer så ses de 

chefer som identifierar sig med sina överordnade som mer effektiva och upplever därför 

mindre stress än de chefer som identifierar sig med de underordnade eller yttre intressenterna. 

Rollkonflikter hos mellancheferna skapar inte bara stress för dem själva utan leder även till 

oro och meningsmotsättningar mellan dessa chefer och deras underordnade. Även Härje 

Franzen (2004) skriver om att mellanchefens intresse kan vara delat och ibland 

överensstämma med överordnades intressen och ibland med underordnade och övrig 

personals intressen.  

 

Forskningen om hur mellanchefer påverkar och deltar i utvecklingsarbete i organisationer är 

inte helt samstämmig. En vanlig utgångspunkt är, som vi berört tidigare, att ansvar har 

decentraliserats och organisationer har blivit allt mer “platta”, dvs. mindre hierarkiska, vilket 

innebär större ansvar och högre arbetsbelastning för mellancheferna. Samtidigt kan 

mellancheferna ha problem att sortera de olika krav som ställs från ledningen på effektivitet, 

från “kunderna” på kvalitet och från underordnade på egen utveckling. Dessa faktorer kan 

försvåra för mellanchefer att arbeta med utvecklingsfrågor. Senare forskning har dock 

beskrivit mellanchefer som ”underlättare” av utveckling. Mellanchefer har god kännedom om 

kraven på samspel mellan stabilitet och förändring. De fungerar som förhandlare mellan olika 

intressenter (olika arbetsgrupper eller nivåer i organisationen). De har ofta utvecklade nätverk 

inom en organisation och kan därför förstå förändringar ur olika perspektiv och kommunicera 

och översätta visioner och budskap. Denna nyare forskning står i kontrast med den klassiska 

teoribildningen som har sitt ursprung i Weber och Taylors idéer där mellancheferna ses som 

kuggar, med litet handlingsutrymme, i ett stort maskineri. Organisationsteorier som 

Reengineering och Lean (som bottnar i idéer från bl.a. Taylor) ser mellanchefer som hinder 

för utveckling och omorganisering, överflödiga och kostnadskrävande. (Larsson 2008) 
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3 Teori 

I det följande kapitlet redogör vi för olika teorier om ledarskap; det transformativa och det 

situationsanpassade. Teorierna om situationsanpassat och transformativt ledarskap är 

relevanta för denna studie om mellanchefer eftersom att de även tar hänsyn till ledarens 

omgivning och organisatorisk påverkan på ledaren. Dessa teorier utgör ett redskap i studien 

för att analysera frågeställningarna utifrån mellanchefernas problematik med att hantera krav 

och förväntningar från olika håll.  

 

Vi beskriver även Robert Wengléns (2005) tre olika perspektiv på identiteter som en chef kan 

ha. Wenglén baserar chefsidentiteterna i sin avhandling på flera olika forskares teorier, vilka 

han sedan delar in i tre olika perspektiv. Teorierna kring chefsidentiteterna belyser chefer ur 

organisatoriska perspektiv och de ger en diversifierad bild av hur en chefsidentitet kan yttra 

sig.  

 

I analysdelen av studien kommer vi att knyta våra resultat av intervjuerna till olika delar av de 

redovisade teorierna. 

Situationsanpassat ledarskap 

Teorier om situationsanpassat ledarskap beskriver hur ledare anpassar sitt ledarskap till de 

villkor som existerar i organisationen. Idéerna om situationsanpassat ledarskap motsäger att 

det finns optimala sätt att utöva ledarskap oavsett kontext. Istället är grundantagandet att olika 

situationer kräver olika former av ledarskap. Det bästa sättet att bedriva ledarskap enligt dessa 

teorier är alltså att, som ledare, vara flexibel och ha en tillräckligt bred kunskaps- och 

erfarenhetsbas för att kunna anpassa sig till vad situationen kräver. Ledarskapet kan alltså inte 

betraktas som en personlig egenskap eller en uppsättning egenskaper som en individ besitter. 

(Larsson 2008) 

 

Kontextuella faktorer såsom typ av arbetsuppgifter, omgivningen och demografi bland 

anställda inverkar på vilket sorts ledarskap som passar bäst i en organisation. En stor del av 

forskningen inom situationsanpassat ledarskap har handlat om förhållandet mellan styrande 

och stödjande ledarskap, alltså hur situationen avgör ifall ledaren behöver styra eller stödja 
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sina medarbetare. Ledarskapet kan inte ses som en statisk position utan bör ses som en 

utvecklingsprocess, med både styrande och stödjande inslag. (Larsson 2008) 

 

Det finns även forskning som menar att situationen även avgör vem som blir ledare i vissa 

fall. Fiedlers kontingensteori (Fiedler 1967) är en av de mer erkända modellerna som 

beskriver ledarskap som situationsanpassat.  

 

Enligt Fiedler finns det tre faktorer som påverkar ledarens optimala agerande i en specifik 

situation. De tre faktorerna är  

- förhållandet mellan chef och underordnad,  

- arbetsuppgifternas grad av struktur och  

- chefens formella ställning.  

 

Förhållanden mellan dessa tre faktorer avgör hur ledaren bör agera i den specifika situationen. 

Fiedler motsätter sig dock utbildning för ledare utan istället bör varje befattning och chef 

bedömas och analyseras för att personen efter sina förutsättningar ska kunna placeras på en 

lämplig position.  

 

En annan uppmärksammad teori är Hersey & Blanchards (i Drakenberg 1997) teori om att 

den största situationsanpassade faktorn är gruppens mognadsgrad. Deras idéer har enligt 

Margareth Drakenberg blivit väldigt populära på kurser för ledare och andra 

ledarskapskretsar. Ledaren bör anpassa sitt agerande utifrån dimensionerna uppgiftsinriktning 

och relationsinriktning beroende på den ledda gruppens mognadsgrad. Med mognadsgrad 

avses de underordnades kompetens, psykologiska mognad, villighet och förmåga att ta ansvar. 

I grupper med låg mognadsgrad bör ledaren enligt modellen agera uppgiftsinriktat, medan 

grupper med hög mognadsgrad fungerar bättre med en relationsinriktad ledare, dvs. högre 

grad av delegering. Hersey & Blanchard menar även att det finns ett ansvar för ledaren att 

utveckla medarbetarna och att mognadsgraden inte bör ses som en statisk variabel. (Ellström 

et al. 2009, i Ellström & Kock 2009) 
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Transformativt ledarskap 

Idéer om det transformativa ledarskapet väcktes under 1980-talet då forskare och debattörer 

framhöll att ledarskap skulle vara “karismatiskt, visionärt och transformativt” för att kunna bli 

meningsskapande istället för att vara en påverkansprocess (Larsson 2008). Eva Ellström et al. 

(2003) beskriver att det transformativa ledarskapet har ett “bottom-up”-perspektiv. Det anses 

kunna tillvarata personalens kompetens och främja lärandet. Den transformativa ledaren 

arbetar med att vägleda, inspirera och stödja personalens egna lärprocesser, uppmuntra till 

dialog och själv vara en god förebild. Andra egenskaper hos en transformativ ledare är 

förmågan att kunna identifiera organisationens behov och möjligheter till förändring och 

utveckling samt att problemlösning sker gemensamt i gruppen, till skillnad från den 

traditionella ledaren som förväntas att äga och lösa problemen själv. Detta gör att ett 

transformativt ledarskap kan möta organisationers krav på utveckling och förnyelse i 

organisationen.  

 

En av effekterna av ett transformativt ledarskap kan vara ett bra arbetsklimat, både på individ- 

och gruppnivå. Ledarens uppgift är att kommunicera mål och visioner, som utarbetas i 

organisationen, på ett sådant sätt att personalen känner stolthet, tillit och respekt. Ledaren ska 

ge personalen uppmärksamhet och motivera, samt samtidigt utmana och ställa höga 

förväntningar på utveckling och prestationer. (Bass & Aviolio 1993) 

Chefsidentiteter 

Robert Wenglén (2005) beskriver i sin avhandling tre olika chefsidentiteter, den 

rationalistiska, den radikala och den pragmatiska, med inspiration från Hugh Willmotts (1987) 

forskning.  

Rationalistiska 

Henry Mintzberg hör enligt Wenglén (2005) till den rationalistiska skolan, där han anses vara 

bland de mest inflytelserika forskarna. Mintzberg (1973, i Wenglén 2005) bygger första delen 

av sin teoribildning på att det finns olika chefsroller, där kärnan i hans tankar kring rollerna 

består i att chefer kan påverka hur en roll utförs men inte att den utförs. Mintzberg menar 

alltså att chefer utför en förbestämd roll även om tolkningen av rollen är individuell. De 
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chefsroller som Mintzberg delar upp i tre huvudgrupper är: interpersonella, informations- och 

beslutsroller. Vidare beskriver författaren den andra delen av Mintzbergs teorier som 

kännetecken i chefers arbete. De sex kännetecken som radas upp är som följer. 

 

1. Chefer utför en stor mängd arbete oavbrutet, vilket gör det svårt med reflektion på 

kontorstid. 

2. Varierat och fragmenterat arbete, chefen måste byta inställning och sinnesstämning 

ofta under arbetstiden. 

3. På grund av att chefer föredrar aktuella och specifika ärenden, blir chefer 

informationshanterare istället för planerare.  

4. En stor del av en chefs tid går ut på att ta till sig information utifrån, därför blir chefer 

som flaskhalsar när information ska överföras utifrån in i organisationen.  

5. Muntlig kommunikation föredras av chefer. 

6. En del chefer är kapabla att dra nytta av varje spänningsfyllt val de måste göra, medan 

andra inte klarar av detta utan konsumeras av kraven på sig. Denna punkt är 

skiljelinjen mellan duktiga och mindre duktiga chefer. 

 

Det rationalistiska anslaget kan även få konsekvenser för tolkningen av olika sorters 

kompetenser då Mintzberg anser olika kompetenser vara olika viktiga i en chefsroll. Det 

rationalistiska perspektivet fokuserar till största del på arbetet, alltså chefsrollen och inte på 

individens egenskaper, individen kan påverka hur rollen utförs men inte att den utförs. 

(Wenglén 2005) 

Radikala 

Huvuddelen i det radikala perspektivet är ett fokus på olika maktrelationer. Man ifrågasätter 

alltså individens roll och anser istället att det finns strukturer som chefer har svårt att slita sig 

ifrån. Chefer anses i den radikala skolan vara kapitalets representanter, då de styr personalen 

för att få ekonomisk tillväxt inom organisationen. Med makten som chefsrollen innebär 

kommer också krav på att chefen ska representera arbetsgivarparten. Wenglén beskriver 

Jürgen Habermas problemformulering som att om de anställdas syn på omvärlden i allt för 

stor utsträckning påverkas av och mer och mer börja likna ledarens omvärldssyn så kan en 

“destruktiv samsyn” uppstå. Vid övertro på chefer finns en risk att hela gruppens omvärldssyn 

formas efter just ledarens syn. (Wenglén 2005) 
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Den radikala synen på mellanchefers arbete kan ses i ett motsatsförhållande till majoriteten av 

studier av ledningssystem och chefskap. Wenglén (2005, s. 37) citerar Mats Alvesson och 

Hugh Willmott (1992):  

 

management (is) too potent in its effect upon the lives of employees, consumers and citizents [sic] to be 

guided by a narrow, instrumental form of rationality 

 

I citatet går författarna som synes i polemik mot det rationalistiska perspektivet och 

understryker att det behövs mer för att beskriva de olika chefsrollerna än bara ha en smal, 

rationellt orienterad beskrivning av chefsarbetet. Man vill i de radikala studierna ge utrymme 

för andra än vita manliga chefer, så som exempelvis kvinnor, andra anställda och vanliga 

medborgare. Det talas i den radikala skolan om individens frigörelse (emancipation) från de 

sanningar som styr i den rådande hegemonin som präglar samhället i tiden. Man vill studera 

de ideologier och föreställningar som styr och bekräftar maktstrukturer i organisationer, 

strukturer som ofta kan bli asymmetriska. (Wenglén 2005) 

 

Det radikala perspektivet har bidragit till andra perspektiv av de svåruppnådda idealen i en 

rationell managementkultur. Forskningen har även bidragit till en förståelse av annan kontroll 

än direkt, som till exempel maktstrukturer. Man vill också i den radikala skolan upplösa de 

ledarskapsideal som primärt fokuseras kring en speciell grupp för att därigenom frigöra de 

icke-priviligierade grupperna och göra dem accepterade som en del i teoribildningen och 

vardagsutövandet av ledarskap. (Wenglén 2005) 

Pragmatiska 

I det pragmatiska perspektivet ser man på det rationella som mer av ett ideal som man inte 

kan nå upp till. Man distanserar sig samtidigt från att alla individer bara påverkas av olika 

mönster och världsordningar utan att kunna göra något åt det. Kort och gott kan man säga att 

det pragmatiska perspektivet är en form av medelväg mellan de två tidigare beskrivna 

perspektiven.  

 

Chefsrollen är komplicerad och kantas av konflikter och friktion, Wenglén (2005) beskriver 

Tony J. Watsons (2001) åsikter kring mellanchefsrollen som att den är simpel men svår att 

praktisera. Chefen hamnar i en position i kläm mellan olika intressen som kontrasterar till 

varandra, ett beslut som måste tas gynnar ofta en intressent mer än en annan. Åsikterna kring 
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vad som är ett företags främsta intressent skiftar över tiden. Det talas på åttiotalet om att 

företagets främsta mål är att öka sina ägares avkastning på sitt kapital. Senare talas det om att 

företagen vill vara “missionsdrivna” där samhällets bästa står i fokus och är den intressent 

man fokuserar på. En trend har också varit att personalen ansetts som den viktigaste resursen 

och att fokus i organisationen ligger på att få personalen att trivas och att attrahera samt 

behålla den mest kompetenta personalen. I inledningen av 2000-talet kan fokus sägas ha 

flyttats till aktieägarna igen. (Wenglén 2005) 

 

Förväntningarna mellan olika intressenter på chefers arbete varierar också, Wenglén (2005) 

beskriver resultaten från Linda Anette Hills (1992) forskning, att nyblivna chefers motivation 

att bli just chefer påverkar deras förväntningar på arbetet. Man betonar auktoritet och ansvar. 

Medarbetarna definierar dock chefernas arbete med de överordnades förmåga att stödja dem i 

arbetet samt att de inte inkräktar på medarbetarnas självständighet. Det finns, enligt Wenglén 

(2005), en viss partiskhet som kan skönjas hos chefer där de motiverar sin auktoritet med att 

de har ansvar för allt det som händer inom organisationen. Det finns även förväntningar från 

kunder på chefer att de är arbetsgivarens representant. Det finns också olika intressen hos 

olika avdelningar som kan leda till konflikter, exempelvis kan intressena på avdelningen som 

sysslar med HR vara andra än ekonomiavdelningens. En annan fråga att hålla reda på i 

chefsrollen är skillnaden mellan aspekterna integrerad och differentierad organisation. Det är 

viktigt att tänka på dem när man formar organisationen. Det finns alltså inget “bästa” sätt att 

forma en organisation på, i de aspekterna. I det pragmatiska perspektivet framhävs att 

chefsrollen ofta består av komplicerade och mångbottnade situationer, att hitta en enkel 

lösning på alla problem och frågor man ställs inför som chef är inte lätt. Det blir än mer 

komplicerat av att det i den sociala kontexten på arbetsplatsen finns olika grupperingar och 

personer med olika intressen. Det finns kort sagt inget perfekt sätt att leda en verksamhet på 

och svaret på den komplicerade beslutsposition man sätts i som chef blir hycklande. Vad man 

först bestämmer och sedan genomför i praktiken stämmer sällan sinsemellan. (Wenglén 2005) 

 

Det finns en skillnad mellan vad chefer säger och vad de sedan gör i praktiken. Wenglén 

(2005) beskriver Watsons (2001) undersökning, där chefer blir intervjuade och granskade. I 

intervjuerna beskriver cheferna hur en idealisk chef ska vara och att det implicerar att de 

strävar efter en sådan ledarstil, eller kanske till och med använder sig av den, i sitt dagliga 

arbete. Men cheferna som sedan observeras uppfyller inte de ideal de talar om - snarare tvärt 

om. Detta beskrivs som skillnaden mellan retorik och praktik. Dock behöver det inte tolkas 
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som hyckleri utan snarare som att cheferna också är människor med ångest och svagheter. De 

kanske till och med är det i högre utsträckning med tanke på sin ofta pressade och 

prestationskrävande roll i en organisation. Det finns även en motsatt åsikt - att skillnaden på 

chefens retorik och praktik mycket väl kan vara hyckleri. Wenglén (2005) för fram Robert 

Jackalls (1988) teorier kring hur chefer måste lära sig en form av verbal fingertoppskänsla. 

Som chef måste man alltså lära sig att uttrycka sig smidigt, eller till och med skönmåla olika 

händelser. Den här verbala fingertoppskänslan, utvecklas sedan i takt med att man stiger i 

graderna. Sättet man vill skönmåla och beskriva sina beslut på, baseras i stor utsträckning på 

vad man tror att sina överordnade och jämlikar tycker. (Wenglén 2005) 

 

I det pragmatiska perspektivet talar man även om att det finns moralisk dimension i 

mellanchefsrollen. Det finns en linje som hävdar att chefer agerar enligt vad de anser vara 

moraliskt rätt för organisationen. De arbetar alltså med lojalitet till företaget snarare än till 

sina närmsta chefer. En annan linje i teoribildningen kring moralen i chefers arbete är att 

moralen är flexibel, man har en moral för en situation och i en annan situation tänker man 

annorlunda, dock måste man i sitt arbete lära sig att moralen i organisationen ändå är den som 

råder. (Wenglén 2005) 
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4 Metod 

I detta kapitel redogör vi för hur vi arbetat med studien.  

 

Vi redovisar vårt metodologiska angreppsätt, beskriva och motivera urval, datainsamling, val 

av teori samt diskutera studiens validitet, trovärdighet och generaliserbarhet. 

Hermeneutik 

Kvalitativ forskningstradition är tolkningsinriktad. Målet med kvalitativ forskning är att 

undersöka fenomen som rör människor och situationer i deras sociala verklighet. Arbetet med 

denna studie har haft den kvalitativa metoden hermeneutik som utgångspunkt. 

Hermeneutiken, vilket betyder “läran om tolkning”, innebär ett förhållningssätt som betonar 

förståelse och tolkning. Att arbeta hermeneutiskt innebär att man som forskare försöker att 

hitta ett djupare meningsinnehåll än det manifesta som direkt uppfattas. Det innebär att den 

del som tolkas måste sättas in i en större helhet för att förstås, men även att helheten behöver 

anpassas till den tolkade delen. Den ständigt pågående utvecklingen av forskarens förståelse i 

samspel med materialet, helheten i samspel med delen gör att det inte finns någon slutpunkt 

för en hermeneutisk tolkning. Denna interaktion mellan del och helhet syftar till att genom 

tolkning nå en djupare förståelse och beskrivs som den hermeneutiska spiralen (Dalen 2008).  

 

Då studien undersöker mellanchefers situation genom mellanchefers egna uppfattningar om 

sitt arbete anser vi att ett hermeneutiskt angreppssätt är det mest passande. Det empiriska 

materialet utgörs i studien av intervjuer med mellancheferna och för att kunna analysera detta 

material måste vi som forskare tolka detta utifrån en större helhet och en förförståelse. De 

svar som vi får av intervjupersonerna måste analyseras och tolkas del för del men även sättas 

in i kontexten som utgörs av vilka personerna är, deras perspektiv och hur omgivningen 

påverkar dem. För ytterligare förståelse av intervjupersonernas svar kan vi undersöka om man 

kan se mönster eller om materialet går att jämföra med tidigare forskning eller det valda 

teoretiska perspektivet. Denna process upprepas och benämns därför som en spiral. 
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Förförståelse 

Förförståelsen till ämnet består av våra egna erfarenheter och föreställningar. I våra 

universitetsstudier har vi kommit i kontakt med olika teorier om ledarskap, utveckling och 

interaktion mellan människor som kan aktualiseras i arbetet med denna studie. Båda 

författarna har även erfarenheter från arbetslivet av att arbeta både som ledare och som 

medarbetare inom olika organisationer. Innan datainsamlingen skedde genom intervjuer hade 

vi dessutom tillgodogjort oss en viss förförståelse inför den organisatoriska position som en 

mellanchef befinner sig i och detta kan enligt oss anses ha underlättat intervjuförfarandet. 

Monica Dalen (2008) menar att medvetenhet om den egna förförståelsen underlättar för 

forskarens möjligheter till tolkning av och förståelse för materialet.  

Kvalitativa intervjuer 

Studiens datainsamling utgörs av kvalitativa samtalsintervjuer med mellanchefer i det 

undersökta företaget.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun definieras enligt Steinar Kvale (1997, s.13) som “En 

intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de 

beskrivna fenomenens mening”. Detta innebär att metoden har som syfte att hjälpa forskaren 

att förstå situationen ur det perspektivet som den intervjuade upplever den.  

 

Vi anser att intervjuer var den mest passande metoden för datainsamling. Studien har som 

ansats att utreda mellanchefers upplevelse av utvecklingsarbete i en kunskapsorganisation. 

Genom att intervjua mellanchefer kan vi i vår datainsamling utgå från mellanchefernas egna 

perspektiv. Intervju som metod ger oss möjligheten att kunna undersöka de intervjuade 

personernas egna upplevelser och ge dem möjlighet att djupare utveckla och förklara sina 

tankar. Metoden tillåter oss även att vara flexibla i datainsamlingen, exempelvis genom att vi 

kan ställa följdfrågor. Kvalitativ intervju som forskningsmetod har varit givande i vårt arbete 

då man uppnår en närhet till intervjupersonerna som kan vara svår att få på annat sätt än via 

intervjuer. De reflektioner vi fått höra om intervjupersonernas personliga upplevelser samt 

följdfrågorna vi kunnat ställa för att få dem att utveckla sina svar har varit värdefulla för att få 

svar på det vi syftat till att undersöka. 
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Urval 

Genom en kontaktperson, som arbetar på det undersökta företaget, fick vi kontaktuppgifter till 

intervjupersonerna. Kontaktpersonen har vidarebefordrat kontakt till kollegor på ungefär 

samma nivå som sig själv och intervjupersonerna kan alltså inte sägas vara i en 

beroendeposition i förhållande till vår kontakt. Kriterierna för att intervjupersonerna skulle 

vara relevanta i vår undersökning var att de hade en formell chefsposition innehållande någon 

form av ledning av personal. Urvalsmetoden vi använt oss av kan alltså anses vara ett 

snöbollsurval, denna form av urval definieras enligt Peter Esaiasson et al. (2012) som en 

metod man använder sig av för att få tag på intervjupersoner med liknande egenskaper som 

den första kontakten har, då chansen är stor att en person med vissa egenskaper känner andra 

med liknande egenskaper. De nämner även att den här formen av urval ibland kan vara det 

enda alternativet om man vill få till en undersökning över huvud taget. Dock har vi inte 

intervjuat vår kontaktperson i undersökningen. En av författarna var bekant med 

kontaktpersonen redan innan studien påbörjades. Därför ansåg vi att resultatet från en intervju 

med kontaktpersonen hade kunnat påverkas av denna relation, i jämförelse med de andra 

intervjuade personerna som var helt obekanta för oss.  

 

Studiens syfte är att undersöka människor i en specifik typ av position inom organisationen 

och snöbollsurvalet kan ses som en strategisk metod för att kunna komma i kontakt med just 

dessa personer som kan ge oss relevant information. Vi har i studien avgränsat oss till att 

endast intervjua mellanchefer, eftersom att vi ansåg att mellancheferna själva kan ge oss mest 

relevant data om sin egen situation. I en mer omfattande studie hade även andra intressenter, 

såsom medarbetare och överordnade kunnat intervjuas. Vi är medvetna om att studiens 

urvalsförfarande kan ha vissa begränsningar. Vi var tvungna att anpassa oss till att intervjua 

de intervjupersoner som vår kontaktperson valde ut och som var villiga att ställa upp. Studiens 

resultat kan påverkas av urvalet av intervjupersoner, då det kan finnas en risk att de personer 

som ställt upp på att bli intervjuade också kan ha ett intresse för ämnet och därmed hade 

resultatet kunnat bli missvisande. Resultatet skulle också ha kunnat bli missvisande beroende 

på kontaktpersonens omdöme. Det finns även positiva aspekter av detta. Kontaktpersonens 

urval ledde till att de intervjuade hade mycket att berätta och framförallt var villiga att berätta. 

Ett slumpmässigt urval hade dock kunnat ge resultaten större validitet, men detta 

urvalsförfarande hade varit svårt för oss att få till ur en praktisk synvinkel. 
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Genomförande av intervjuer 

Efter att kontakt etablerats via e-mail bestämde vi sedan tid och plats med fem av 

intervjupersonerna och efter en av intervjuerna den första dagen fick vi kontaktuppgifter till 

ytterligare en intervjuperson, så på så vis kan man säga att snöbollen kom i rullning. Fem av 

intervjuerna genomfördes på plats i företagets lokaler och båda författarna var närvarande. Vi 

turades om att sköta intervjuerna och att sitta som bisittare under intervjuns gång. Den sjätte 

intervjun skedde via telefon på grund av att intervjupersonen hade drabbats av sjukdom, 

intervjun genomfördes utan bisittare då vi fick logistiska problem att ses för att genomföra 

den tillsammans. Intervjupersonen som intervjuades via telefon kan eventuellt ha svarat 

annorlunda än de andra intervjupersonerna, men eftersom intervjun behandlades på samma 

vis som de andra anser vi att det inte är problematiskt. Alla intervjuer varade mellan 30 och 

45 minuter. 

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi utgått från teoribildningen 

kring mellanchefers position. Vi behövde därmed en struktur under intervjun i form av en 

intervjuguide. Då intervjuerna var semistrukturerade, fanns ett visst utrymme att, under 

intervjuerna, gå utanför intervjuguiden och fördjupa sig i vissa frågor beroende på om något 

sades som intervjuaren ansåg vara värt att undersöka noggrannare. Intervjuguiden provades i 

en provintervju innan undersökningens faktiska datainsamling påbörjades och vi justerade 

frågorna och ordningsföljden för intervjun i enlighet med de erfarenheter vi fått av 

provintervjun. 

 

Frågorna konstruerades utifrån frågeställningen i denna uppsats och vi sorterade frågorna 

grovt efter olika teman baserade på frågeställningen i uppsatsen. Vi använde oss av 

“områdesprincipen”, vilket enligt Dalen (2008) innebär att vi inledde intervjuerna med mer 

generella frågor för att sedan fokusera på lite svårare och mer djuplodande frågor. Efter de 

svårare frågorna har vi sedan vidgat perspektivet med att återigen ställa mer generella frågor. 

Områdesprincipen kan hjälpa till att skapa ett gott intervjuklimat vilket hjälper 

intervjupersonerna att slappna av. Dalen anger några riktlinjer för formulering av 

intervjufrågor. Man bör undvika frågor som kan besvaras med ”ja” eller ”nej”, frågorna bör 

heller inte vara ledande och man ska som intervjuare undvika att fråga efter flera svar i 

samma fråga. Vi är medvetna om att det kan finnas frågor som kan upplevas som ledande i 
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vår intervjuguide. Vi valde ändå att ställa dessa frågor eftersom det var svårt att formulera 

dem på något annat sätt för att få information om vissa aspekter som är centrala för studien. 

Bearbetning av data 

Intervjuerna spelades in med ljudinspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner. Efter att 

intervjuerna var avklarade transkriberade vi dem för att förenkla analysen. Analysen 

genomfördes med hjälp av att koda och tematisera det insamlade materialet, detta för att 

förenkla analysprocessen och underlätta jämförelserna intervjuerna emellan. Till hjälp 

använde vi oss av ett kodningsprogram vid namn “OpenCode” framtaget vid Umeå 

universitet. Temana utformades utifrån mellanchefsrollens olika funktioner i en organisation. 

Den bakgrund som vi har angivit i avsnittet tidigare forskning beskriver mellanchefen som 

ledare, central kommunikationspunkt i organisationen, hanterare av förväntningar från olika 

intressenter och mellanchefens roll i utveckling. Vi har analyserat svaren i de transkriberade 

intervjuerna och kodat relativt bokstavligt utifrån vad svaren handlar om. Dessa koder har 

sedan ordnats i ovanstående teman. 

Etiska överväganden 

Intervjupersonerna informerades inför intervjuerna, i enlighet med de riktlinjer som “Lag 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor” påtalar, om vad studien 

handlade om, om studiens syfte, om att deltagandet i studien var frivilligt, om att 

intervjupersonen närsomhelst har rätt att avbryta intervjun samt att insamlade uppgifter enbart 

kommer att användas i vetenskapligt syfte i denna studie. Intervjupersonerna utlovades även 

att deras personuppgifter och intervjusvar skulle komma att behandlas med konfidentialitet, 

vilket enligt Vetenskapsrådet (2011) innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna. I 

studien förekommer varken identifierande personuppgifter eller uppgifter om vilken 

organisation det är fråga om. Uppgifter om studiens deltagare kommer heller inte användas 

för icke-vetenskapliga syften och följaktligen inte heller i kommersiella sammanhang. 

Val av litteratur 

För att få en bred förståelse för mellanchefers arbete och situation har vi sökt efter och tagit 

del av både svensk och internationell forskning inom ämnet mellanchefer. Sökningarna har 

utförts i Uppsala Universitets biblioteksdatabas och i databaserna LIBRIS samt DiVA. 

Sökorden som användes var mellanchef, mellanchefer, middle manager, middle management. 
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Sökorden valdes för att få ett så omfattande resultat som möjligt på området. Den tidigare 

forskningen är utvald för att ge en överblick av forskningen om mellanchefer och för att 

presentera en historisk bakgrund till de teorier som vi sedan utgår ifrån. Den teoretiska 

bakgrund som vi har valt för att hjälpa till att förklara våra empiriska data är utvald för att vi 

anser att teorierna är relevanta i förhållande till studiens syfte. 

Validitet, trovärdighet och överförbarhet 

Forskarrollen 

Dalen (2008) skriver om att kvalitativa studier kräver en annan terminologi för att avgöra 

kvaliteten än den traditionella naturvetenskapliga terminologin som innehåller validitet och 

reliabilitet. En kvalitativ forskningsansats är svår att bedöma med standardiserade metoder för 

att mäta validitet och reliabilitet. Eftersom att forskarens roll skapas i interaktion med det som 

studeras, i den situationen som studeras, så är det omöjligt för andra forskare att kontrollera 

metoderna för datainsamling och analys. Något som Dalen dock påpekar är att det är viktigt 

att vara medveten om hur forskarrollen kan påverka validiteten i studien. Vi har tidigare 

redogjort för vårt intresse och vår anknytning till ämnet (se kapitel 1: Bakgrund) samt vår 

förförståelse i ämnet (se underrubriken Hermeneutik). Vi är två personer som arbetat med 

studien, vilket vi anser stärker validiteten. Det har inneburit att vi hela tiden kunnat 

kontrollera vår subjektivitet och närsynthet till studien och ämnet. Vi har under 

arbetsprocessen haft en medvetenhet om att vår förförståelse i ämnet kan påverka i olika faser 

av arbetet, exempelvis vid val av den litteratur från vilken vi hämtat de teorier som arbetet 

bygger på. Vi kan även ha påverkats undermedvetet av vår förförståelse under arbetets gång, 

vid intervjusituationerna eller vid konstruerandet av intervjuguiden för att nämna ett par 

exempel. 

Urval 

Vi har beskrivit urvalet tidigare i detta kapitel. Svarspersonerna var sex stycken till antalet och 

alla hade anknytning till undersökningens syfte genom att de alla hade erfarenhet av 

positioner som mellanchef i organisationen. Detta innebär att vi ansåg de intervjusvar vi fick 

vara relevanta för undersökningen. Dalen (2008) hävdar att överförbarhet inom forskning av 

kvalitativ art inte kan generaliseras på samma sätt som kvantitativ forskning. Det är snarare 

den som läser undersökningen som avgör hur överförbart resultatet är till andra situationer. Vi 

ämnar med vår undersökning presentera ett resultat som skulle kunna belysa aspekter och 
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problematik som berör mellanchefer i allmänhet och inte enbart de mellanchefer i 

organisationen som vi undersöker.  

Datamaterialet 

Datamaterialet i denna studie utgörs av de intervjuade mellanchefernas egna åsikter och 

förståelse för det undersökta ämnet. Dalen (2008) skriver att datamaterialets validitet beror på 

bl.a. frågornas kvalitet, intervjupersonernas möjlighet att lämna innehållsrika och relevanta 

svar samt att återgivningen av intervjupersonernas svar är gjord på ett korrekt sätt. Validiteten 

i våra resultat stärks av att vi har gjort en provintervju för att försäkra oss om att 

intervjufrågorna var av god kvalitet. Våra inspelningsinstrument har fungerat på ett bra sätt 

och transkriberingen har genomförts i det närmaste ordagrant, med undantag för talspråk, 

ofullständiga meningar och tankeljud såsom ”eh” och ”hmm”. 
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5 Resultat och analys 

Det här kapitlet inleds med en presentation av intervjupersonerna. Därefter behandlar vi de 

olika teman, som vi delat in intervjuerna i under kodningsprocessen. Vi beskriver och 

analyserar ett tema i taget. 

Presentation av intervjupersonerna 

Person 1 - “Controllern” 

Arbetar som controller på företaget, har en examen i företagsekonomi. Har arbetat på 

företaget i knappt tio år och fick jobb direkt efter examen och har inte jobbat i någon annan 

organisation. Arbetsleder ett antal ekonomer i sitt dagliga arbete, har också en funktion där 

personen arbetar som bollplank med olika personer i ledande positioner, exempelvis 

projektledare. 

 

Person 2 - “Gruppchef 1” 

Har utbildning som personalvetare och praktiserade på företaget under sin utbildning. Har 

arbetat i ett antal år på företaget och jobbar sedan två år som gruppchef över ca 20 personer 

inom produktionsavdelningen. Personen har tidigare arbetat med en omorganisation och insåg 

då att personen själv ville söka en av de roller som implementerats i organisationen. 

 

Person 3 -”Samordnaren” 

Har bakgrund som journalist med examen från högskola. Arbetar som samordnare av olika 

funktioner inom organisationen. Personen är en av tre i samma position och har inte direkt 

ansvar över några medarbetare utan jobbar direkt mot olika produktioner och de som arbetar 

med dem. Har mycket kontakt med personal och har tidigare erfarenhet av personalarbete. 

 

Person 4 -”Gruppchef 2” 

Personen har erfarenhet av att länge ha jobbat med produktion inom branschen. Personen har 

även erfarenhet av att ha arbetat som chef inom olika avdelningar i organisationen. Jobbar nu 

som gruppchef för medarbetare som arbetar med teknik inom produktionsavdelningen. 

Gruppen som personen är chef för har ca 20 medarbetare. 
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Person 5 - “Avdelningschefen” 

Personen har arbetat många år inom organisationen och har erfarenhet av att ha varit chef över 

flera olika avdelningar. Arbetar som avdelningschef för en av stödfunktionerna i 

organisationen. Avdelningen är relativt nystartad, som resultat av en omorganisering och 

håller på att byggas upp. 

 

Person 6 - “Projektledaren” 

Personen har journalistbakgrund och har arbetat flera år inom organisationen på olika 

avdelningar. Just nu arbetar person 6 på två positioner i organisationen. Den ena rollen är 

projektledare inom produktionssidan av organisationen och då arbetar personen i projektform 

som chef över varierande antal medarbetare i olika konstellationer. Den andra rollen är 

gruppchef där personen har ett kontinuerligt ledar- och personalansvar för ca 15 medarbetare. 

Intervjupersonernas syn på sitt ledarskap 

Denna del baseras på temat “förhållande till underordnade”. Vi har i intervjuerna berört vilken 

syn intervjupersonerna har på ledarskap. Avdelningschefen talar bland annat om att ledarskap 

handlar om att man måste behandla människor olika beroende på vilken bakgrund och 

arbetsuppgifter de har. Gruppchef 2 pratar om att olika ageranden i chefsposition definierar en 

skillnad mellan chefskap och ledarskap, samt att chefskap kan vara nödvändigt.  Gruppchef 2 

beskriver sin syn på chefskap på följande sätt: 

 

För jag känner att chef, då går man in med hela handen och pekar och det behövs ju ibland, men största 

delen av tiden är man mer en ledare. En ledare, för mig är någon som kanske också försöker att förklara 

och motivera mer varför vi ska göra olika saker. 

 

Gruppchef 2 känner sig mer bekväm i att kalla sig för ledare och anser sig ha goda relationer 

till sina medarbetare samt säger sig tycka mycket om att coacha och se medarbetare växa. 

Gruppchef 2 trivs bäst med att peka ut en riktning dit gruppen ska, oftast i den riktning 

företagsledningen vill, för att sedan, tillsammans i gruppen, komma fram till hur man bäst tar 

sig dit. Gruppchef 1 ser också gärna att man sätter upp gemensamma mål, hur sedan 

medarbetarna tar sig dit är ganska fritt, huvudsaken är att de tar sig till målet. Om de sedan 

inte lyckas ta sig fram till målet anser Gruppchef 1 att man kan behöva gå in som chef och 

peka ut exakt den riktningen som behövs tas för att komma i mål. Den grundläggande 

attityden som personen har är ändå att man ska putta medarbetarna i rätt riktning med rätt 
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resurser och förutsättningar för att sedan klara sig själva, men om det behövs också finnas där 

som bollplank. 

 

Gruppchef 1 utvecklar sina åsikter i skillnaden mellan chefskap och ledarskap. Personen 

beskriver det som att vara ledare är att ge medarbetaren en ledstång av kompetens som de kan 

hålla sig i, medan chefskap är mer hårt och direkt. Man har mer av en formell roll som chef än 

som ledare och att man ibland behöver gå in i chefsrollen och understryka något om 

medarbetaren exempelvis inte följer något villkor i anställningsavtalet, exempelvis att 

personen ofta kommer för sent till arbetet.  Gruppchef 1 har upplevt situationer där det hårda 

och direkta ledarskapet har behövts, mer än vad man kan förvänta sig. 

 

Projektledaren anser att man som anställd har vissa bestämda arbetsuppgifter och om de 

uppgifterna inte passar tycker Projektledaren att man kan överväga huruvida man passar så 

bra på just den positionen, Projektledaren understryker även att det är en kreativ arbetsplats 

med kreativa anställda. Det behövs därför utrymme för kreativitet och känsla för att 

människor är olika med olika behov men att det ändå behövs tydliga riktlinjer. Projektledaren 

trivs inte med att tvinga sina medarbetare ut ur sina komfortzoner.  

Intervjupersonernas beskrivningar av vilka positiva egenskaper de har som ledare och vad 

som kännetecknar gott ledarskap är till stora delar lika. Flera talar om att skapa delaktighet, 

motivation, goda relationer och coaching. Projektledaren framhåller att det är viktigt att hitta 

bra vägar för kommunikation och att vara nära verksamheten, men poängterar att det är svårt 

att lyckas och att kommunikationen med medarbetare är något av det som tar mest arbetstid. 

Gruppchef 1 redovisar liknande tankar över att närhet till verksamheten och medarbetarna är 

viktigt, men att tiden inte alltid finns. 

 

Avdelningschefen nämner att personalen oftast vill ha raka besked och nämner tydlighet som 

en positiv egenskap som ledare och chef. Avdelningschefen berättar också vidare om sitt 

arbete, till exempel att det behövs tydliga rutiner som även följs upp så de fungerar över tiden, 

samt att om man vill genomföra förändringar kan man inte bara lägga dem på medarbetarna, 

utan förändringarna behöver förankras bland de anställda innan de genomförs. 

 

Alla intervjupersoner lyfter fram att en mellanchefs arbetsuppgifter och ledaragerande skiftar 

beroende på vad situationen kräver. Projektledaren och Gruppchef 1 jämför det med att 

“släcka eldar”, när något oväntat händer så måste det prioriteras över andra arbetsuppgifter. 
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Gruppchef 1 och Gruppchef 2 pratade båda två om att ett mer direkt och “chefigt” 

ledaragerande ibland kan krävas, men att detta är ett avsteg från hur de vill agera som ledare. 

Avdelningschefen menar att medarbetarnas bakgrund och vilken typ av arbete de utför 

dikterar hur man bör agera som ledare:  

 

Ledarskap handlar om att man måste behandla folk på olika sätt, du kan inte behandla folk på samma 

sätt. Det menar jag, det går inte. Den grupp jag jobbar med nu är arbetarkillar och –tjejer. De måste man 

vara mer styrande mot. Men jobbar du med projektledare under dig, de styr man inte på det sättet. Utan 

där arbetar man mer med avrapporteringar och kolla upp att saker och ting är gjorda, för de lever sitt 

eget liv. Det handlar väldigt mycket om vilken typ av människor man styr över. 

 

Det kännetecken för gott ledarskap (delaktighet, coaching, goda relationer och motivation) 

som nämns i intervjuerna går att jämföra med hur Larsson (2008) beskriver det transformativa 

ledarskapet (karismatiskt, visionärt och transformativt). Det transformativa ledarskapet skapar 

en praktik där ledaren vägleder, inspirerar och stödjer personalens egna lärprocesser och det 

står i likhet med de mål om att motivera och göra medarbetarna delaktiga som 

intervjupersonerna vill uppnå. Detta signalerar intentioner om att bedriva ett sådant ledarskap, 

men i kontrast med detta står de intervjusvar där alla mellanchefer berättar att de förändrar sitt 

ledarskap och agerande utifrån vad situationen kräver. Som Gruppchef 1 och Gruppchef 2 

säger så känner de att det ibland krävs ett mer styrande ledarskap. Detta synsätt är en parallell 

till idéerna om det situationella ledarskapet, som hävdar att flexibilitet är en av de viktigaste 

egenskaperna som ledare. Avdelningschefens uttalande om att man måste vara mer styrande 

mot “arbetarkillar och -tjejer” än “projektledare” kan jämföras med Hersey & Blanchards 

teori om gruppers mognadsgrad. Vi kan anta att Avdelningschefen ser den förstnämnda 

gruppen som en grupp med lägre mognadsgrad, baserat på medarbetarnas bakgrund och 

kompetens och därför agerar mer uppgiftsinriktat i förhållande till dem. Detta står också i 

likhet med vad Wenglén (2005), ur det pragmatiska perspektivet på chefsrollen, skriver om att 

det finns en skillnad mellan vad chefer säger och vad de gör. I våra intervjuer impliceras det 

att de strävar efter en ledarstil med fokus på mjuka värden, men att det i praktiken inte alltid 

finns utrymme att uppfylla den. 

 

En annan faktor i arbetet med att hantera medarbetare som flera av intervjupersonerna tar upp 

i intervjuerna är att det i arbetsuppgifterna ibland ingår att släppa allt och “släcka eldar”. Detta 

går att härleda till två av de sex punkter som Mintzberg tar upp vilka enligt honom 

kännetecknar chefens arbete. De två kännetecken som går att uttyda är att chefer har ett 

varierat och fragmenterat arbete och att man som chef lätt blir en informationshanterare 
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istället för en planerare. Det konstrasterar mot vissa intervjupersoners syn på sitt arbete, de 

kan ha en mer idealistisk syn på sin egen roll, men att arbetet i själva verket går ut på att just 

släcka eldar och inte i så stor utsträckning består av att vara idealbilden av en ledare. Det finns 

alltså vissa poänger med att se chefers interaktion med medarbetare ur det rationalistiska 

perspektivet på chefsroller, då perspektivet fokuserar på rollen som chef och inte på individen 

som utför rollen.  

 

I det pragmatiska perspektivet på chefsroller beskrivs Watsons undersökning av kontraster 

mellan chefers idealbild av sitt arbete och deras praktik. Det kan härledas till 

intervjupersonernas bild av hur arbetet ska vara enligt dem själva och hur det faktiskt är när 

de arbetar. Stora delar av arbetstiden läggs på att lösa problem ad-hoc till skillnad från att ha 

ett planerande och strukturerat dagligt arbete.  

Intervjupersonernas syn på sin roll som nav för 

kommunikation  

Mellanchefen är traditionellt en viktig länk för kommunikation i organisationen. Positionen 

som mellanchef innebär en funktion som är exponerad mot intressenter både ovanifrån och 

underifrån, samt mot andra mellanchefer (Hagström 1990). Controllern pratar om vikten av 

att kunna samarbeta med många olika människor och förstå olika funktioner i organisationen. 

Projektledaren beskriver det som att man som mellanchef är en knutpunkt för 

kommunikationen, att man har väldigt många kontaktytor och använder en hamburgare som 

symbolisk liknelse, att mellanchefen är “omgiven av bröd”. Projektledaren beskriver detta 

som en positiv del av arbetet, men även en källa till stress och att det är viktigt att lära sig att 

hantera rollen som kommunikationsnav: 

 

Det här med många kontaktytor är också på den positiva sidan, för att det är roligt att vara mitt i smeten. 

Men det är väldigt stressande att allting ska filtreras genom mig. Och man måste också lära sig hur 

finmaskig sil man ska vara. Och ibland måste man släppa igenom ganska mycket, för det går inte 

annars. 

 

Gruppchef 1 och Gruppchef 2 tar upp att man som mellanchef får vara den som förmedlar 

information mellan medarbetare och överordnade. Gruppchef 1 beskriver situationer där 

mellanchefens uppgift är att kommunicera och genomdriva beslut som är fattade högre upp i 

hierarkin. I dessa situationer kan man som mellanchef se saker ur olika intressenters 



30 

 

perspektiv. Gruppchef 2 betonar att mellanchefen även har som funktion att vara lyhörd för 

och kommunicera medarbetarnas idéer och åsikter till närmsta chefen ovanför i 

organisationen. 

 

Samordnaren talar om svårigheterna som finns i att förmedla information uppifrån till 

medarbetarna. Samordnaren beskriver det som att medarbetarna har alla möjligheter att ta till 

sig information men att det ändå ligger på mellanchefen att se till att de tagit till sig 

informationen. Avdelningschefen tycker det är viktigt att delegera informationsdelgivning till 

dem som bör ta hand om den, till exempel är det inte bra att gå direkt till medarbetarna om det 

finns en gruppchef emellan som bör ta tag i frågan istället. 

 

Alla intervjupersoner talar om att de arbetar med att vidarebefordra information inom 

organisationen. Den frågan behandlar Mintzberg (i Wenglén 2005) i två av sina sex 

kännetecken på chefers arbete, punkterna tre och fyra beskriver att chefer är 

informationshanterare istället för planerare och att en stor del av arbetstiden går ut på att ta in 

information och förmedla den in i organisationen. Beskrivningen av flaskhalsen går 

förhållandevis väl att applicera på ett antal av intervjupersonerna. Det är beskrivet i 

intervjuerna att det finns svårigheter att förmedla information uppifrån till medarbetarna och 

flaskhalsen är väl beskriven av Gruppchef 2 där det ingår i personens arbetsuppgifter att 

förmedla information uppifrån och ner och vice versa. Detta går även att se ur vad Wenglén 

(2005) kallar det radikala perspektivet. I de fall då mellanchefen får avsätta en stor del av sin 

tid till att fördela information i organisationen så kan mellanchefen ses som i hög grad 

indirekt styrd av organisationens maktstrukturer. 

Förväntningar från flera håll  

Mellanchefer har ofta många förväntningar på sig, från chefer, medarbetare och kollegor på 

liknande nivå inom organisationen. På grund av dessa förväntningar kan det hända att de 

hamnar i konflikt mellan olika intressen, kanske främst mellan beslut uppifrån i 

organisationen och medarbetare nedanför som ställer sig emot dessa beslut (Hagström 1990). 

Gruppchef 2 upplever att man i rollen som mellanchef kan bli “klämd” och att det kan uppstå 

intressekonflikter i de fall som de överordnades linje inte överensstämmer med medarbetarnas 

önskemål och intressen. Det är då viktigt att hela tiden agera i funktionen som 

företagsrepresentant och att komma ihåg att man inte är “en i gänget”. Gruppchef 2 menar 
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också att man som mellanchef inte kan vara rädd för att gå in i konflikter, då de är 

oundvikliga. Istället är det viktigt att “vara tuff” och lära sig att hantera konflikterna. 

Projektledaren, Gruppchef 1 och Avdelningschefen hävdar alla att det är lätt att ta 

medarbetarnas parti. Projektledaren hävdar även: “Men det som går först är ju alltid 

personal”, vilket tyder på att personen har en stark känsla för sina medarbetare. 

Avdelningschefen har också lätt för att ta medarbetarnas sida, men understryker i samma 

mening att det är företagets vilja som går först. Gruppchef 1 uttrycker det som att på grund av 

närheten till verksamheten har man också lätt att ta ställning för sina medarbetare. 

 

Projektledaren upplever också att det finns en intern konflikt i och med mer indirekta 

förväntningar från olika håll. I intervjun menar Projektledaren att olika intressenter har olika 

insikt och perspektiv på vad som är mellanchefens funktion. Arbetstiden blir delad mellan vitt 

skilda uppgifter, allt från möten om övergripande strategi till små operativa saker som 

medarbetare behöver hjälp med. Framförallt menar projektledaren att detta är tidsödande och 

ineffektivt. Controllern pratar om att det kan bli konflikter mellan överordnades ekonomiska 

krav och medarbetarnas förväntningar på en kvalitativ produkt. Som mellanchef menar 

Controllern att man kan se båda perspektiven medan andra intressenter kanske inte gör det. 

Samordnaren beskriver att man som samordnare kan hamna i kläm mellan de ekonomiska 

ramarna uppifrån och de ekonomiska kraven nedifrån inom olika produktioner.  

 

De intervjuade mellancheferna är relativt eniga i att de inte är styrda i någon högre grad. Flera 

menar att de kan arbeta självständigt inom organisatoriska ramar. Projektledaren upplever 

stora mandat utifrån de organisatoriska ramar som finns. I intervjun beskrivs att man som 

mellanchef behöver förhålla sig till strategier som är utformade av överordnade men att 

handlingsutrymmet därefter är stort. Avdelningschefen beskriver sig som en person som har 

kort från tanke till handling och att det passar bra inom den kreativa organisationen som 

undersökts. Det finns ett förhållandevis stort utrymme för personen att handla, dock inom de 

ekonomiska ramar som personen själv varit med och satt upp. Controllern tycker att 

styrningen uppifrån i organisationen ökar när det är “skarpt läge”, när det händer något 

oväntat. Gruppchef 2 berättar om en låg grad av direkt styrning, men att organisatoriska ramar 

på ett mer indirekt sätt styr vad som händer i organisationen: 
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Det finns ett antal beslut och riktlinjer som kommer ifrån företagsledningen, som pekar ut en riktning. 

Sedan avgör nästa nivå mer konkret vad vi ska göra och sen är det upp till oss hur vi ska utföra det. Men 

jag tycker att det finns ganska stort utrymme ändå för att göra det på ett eget sätt och fatta egna beslut. 

Bara man gör det så att det inte går stick i stäv med vad företagsledningen tycker. 

 

I Wengléns (2005) beskrivning av det pragmatiska perspektivet beskrivs rollen som 

komplicerad och kantad av konflikter mellan olika intressenter. Det framgår tydligt i flera av 

intervjupersonernas svar att de känner sig “klämda” främst mellan krav och förväntningar 

upp- och nedifrån. Det finns även beskrivet i det pragmatiska perspektivet att företagens 

främsta mål förändras genom tiderna och att en av trenderna har varit att personalen är den 

viktigaste resursen. Detta perspektiv märks tydligt i intervjuerna där flera intervjupersoner lätt 

vill ta medarbetarnas parti i konflikter, detta trots att fokus i början på 2000-talet börjat 

förskjutas till ägarna som den viktigaste intressenten. I det radikala perspektivet på chefsroller 

finns en del som definierar att det finns strukturella problem med chefskapet snarare än 

individuella, det ingår i chefskapet att man representerar arbetsgivaren. I intervjuerna nämner 

de flesta intervjupersonerna att de, i första hand, är företagets representanter, även om 

exempelvis Projektledaren nämner att personalen går först. Detta kan man jämföra med den 

moraliska dimensionen som finns i det pragmatiska perspektivet. Teorin säger att chefer kan 

agera utifrån vad de upplever är moraliskt rätt för organisationen, med andra ord en lojalitet 

till företaget snarare än till närmsta chef. En tolkning som vi gör är att de gånger som 

mellancheferna “väljer medarbetarnas parti”, gör de det utifrån ett antagande att det i längden 

är fördelaktigt för organisationen. 

 

Flera av mellancheferna talar, som vi nämnt ovan, om att de upplever att de har mandat och 

handlingsutrymme att kunna representera organisationen, innanför av överordnade uppställda 

ramar. Ellström et al. (i Ellström & Kock 2009) hänvisar till att kontextuella faktorer avgör 

vilken sorts ledaragerande som passar bäst i organisationen. Detta stämmer överens med den 

föränderliga och kreativa miljö som organisationen både utgör och verkar i. Fiedler (1967) 

anger faktorerna förhållande mellan chef och medarbetare, arbetsuppgifternas grad av struktur 

och chefens formella ställning som avgörande. Dessa faktorer kan antas skifta inom 

organisationen och över tid. Därför kan det anses fördelaktigt för organisationen att ha ett 

sådant klimat att mellancheferna kan anpassa sitt ledaragerande utifrån vilka krav och 

förväntningar som finns. Detta förutsätter dock kompetenta och flexibla mellanchefer, något 

vi kommer att återkomma till senare. 



33 

 

 

Möjligheter och hinder för utveckling 

Inom de flesta olika organisationer finns ett behov att utveckla och lära, inte minst inom en 

kunskapsorganisation som den som undersöks i det här arbetet. Gruppchef 2 arbetar med att 

uppmuntra sina medarbetare att fundera kring vilka slags utbildningar de vill gå. I arbetet 

ingår också att uppmuntra medarbetarna att ta sig till andra avdelningar för att lära sig genom 

att gå dubbelt. Gruppchef 2 går på andras möten och har ibland gäster på sina egna 

avdelningsmöten för att därigenom få utbyte mellan olika avdelningar.  

 

En annan som också talar om att gå dubbelt är Avdelningschefen, som i sin nuvarande 

position anser att just gå dubbelt är det mest effektiva sättet för medarbetarna att lära sig 

arbetsuppgifterna, Avdelningschefen hävdar också att man måste ta det försiktigt med 

förändringar för medarbetarna, ingen gillar att bli påtvingad förändring. För sin egen del så lär 

sig Avdelningschefen mycket av att se hur det går till på andra avdelningar. Gruppchef 2 

förordar också parallellgång, men kompletterar också med att ge tillgång till olika 

kompetensutvecklande kurser. Gruppchef 2 håller också i regelbundna möten, två gånger om 

året, där man inom gruppen diskuterar sin utveckling och där medarbetarna får framföra sina 

önskemål om kompetensutvecklande åtgärder. Personen själv tar del av ett mentorskaps-

projekt där det finns möjlighet att reflektera tillsammans med en erfaren chef. 

 

Flera av de intervjuade talar om att det skiljer mycket i hur formella utbildningar fungerar 

inom organisationen mellan olika avdelningar. Både Projektledaren och Gruppchef 1 menar 

att det inom organisationen ligger mycket på det personliga ansvaret att driva sin utveckling 

och att, som Projektledaren uttryckte det, “man måste ropa för att få fortbildning”. Gruppchef 

2 beskriver att det inom organisationen arbetar många som är specialister inom sitt område 

och att det är svårt att driva formell utbildning eftersom att många områden är tekniska och 

smala. Flera intervjupersoner beskriver även att de genomgått ledarskapsutbildningar som de i 

stort har uppfattat som värdefulla och utvecklande. 

 

Samordnaren pratar om att organisatoriska förändringar är nödvändiga för att ett företag ska 

överleva. Förändringsprocesser tillåter organisationen att se saker ur nya perspektiv för att 
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kunna effektivisera och utvecklas. Samordnaren framhåller att det avgörande för medvetna 

organisatoriska förändringar att man skapar delaktighet och förståelse för varför de görs. 

Även Projektledaren pratar om delaktighet och något som kallas “nuläge och nyläge”, vilket 

innebär en förändringsprocess där ledaren kommunicerar hur läget är nu och vad målet är, 

sedan får medarbetarna vara delaktiga i att formulera hur man ska nå “nyläget”. 

 

Controllern berättar om svårigheter att utveckla inom sitt område när man är en kugge i ett 

stort företag, till och med att man kan kvävas. Det finns inte samma frihet till utveckling en så 

pass stor organisation, som den undersökta, som i en liten organisation. Controllern hävdar 

vidare att det läggs mycket mer resurser på produktionens utveckling än stödfunktionernas, 

vilket Controllen anser vara rätt. Sedan är det skillnad från chef till chef på hur mycket energi 

som läggs på att ge medarbetarna kompetensutveckling. 

 

Transformativt ledarskap handlar mycket om att möjliggöra medarbetarnas egen utveckling 

och lärande. Vissa av de intervjuade pratar om sina medarbetares utveckling på ett sätt som är 

i likhet med transformativt ledarskap. De aktiviteter som Gruppchef 2 ordnar där 

medarbetarna själva får delta i utformningen och driva sin utveckling kan överensstämmer 

med “bottom-up-perspektivet” som Ellström et al. (2003) tillskriver det transformativa 

ledarskapet. I viss mån kan även idéerna om parallellgång jämföras med transformativt 

ledarskap då det är ett sätt att tillvarata medarbetares kompetens. 

 

Teoribildningen kring situationsanpassat ledarskap talar om att ledare ska vara flexibla och 

tillräckligt erfarna för att anpassa sig till olika situationer. Under rubriken “Mellanchefens roll 

i förhållande med förväntningar från två håll” diskuterade vi att den höga graden av frihet, 

mandat och handlingsutrymme innanför organisationens ramar, förutsätter flexibla och 

kompetenta ledare. Detta ställer krav på organisationen att förse ledarna med den kompetens 

som behövs. Organisationen erbjuder möjligheter till kompetensutveckling i form av 

ledarskapsutbildning men flera av de intervjuade mellancheferna menar att det i stor 

utsträckning ligger på deras individuella ansvar att driva sin kompetensutveckling. Detta kan 

ur perspektivet om situationsanpassat ledarskap vara negativt för organisationen. I det 

pragmatiska perspektivet nämns det att man som chef behöver hålla koll på skillnaderna 

mellan aspekterna integrerad och differentierad organisation, den teoribildningen kan sägas 

vara applicerbara på det Samordnaren beskriver som “pendelrörelser”, alltså att 

organisationen förändras över tiden. Denna förändring är också enligt intervjupersonen 
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nödvändig för att en organisation ska överleva, utmaningen ligger i att få medarbetarna att 

förstå varför det behövs förändringar. 

6 Diskussion 

I delen om tidigare forskning har vi beskrivit olika teoribildningar om mellanchefer och 

ledarskap, med början i ett historiskt perspektiv för att sedan gå vidare till modernare teorier. 

Vi har kopplat stora delar av teoribildningen till det som intervjupersonerna beskrivit som sin 

arbetssituation och vi vill i den här delen försöka utveckla varför vi tror att det är så. Våra 

resultat kan skapa förståelse och medvetenhet om att majoriteten av chefer och ledare har 

flera intressenter att förhålla sig till och att det sällan finns situationer där det är enbart 

interaktionen mellan chef och medarbetare som bestämmer chefens arbete. 

Vilka möjligheter och hinder upplever mellanchefer för 

arbetet med utveckling i organisationen? 

Tidigare forskning har beskrivit mellanchefer både som hinder och ”underlättare” av 

utveckling i organisationer. Vår undersökning visar att det stora ansvar och den höga 

arbetsbelastningen som åläggs mellanchefer kan tvinga dem att ha ett kortsiktigt fokus på 

effektivitet i arbetet, det vill säga att ledningens krav blir det som prioriteras. Detta kan vara 

ett hinder för mellancheferna att kunna arbeta för organisationens långsiktiga utveckling. 

Precis som vi har nämnt tidigare kan det vara svårt för mellancheferna att agera som 

planerare, på grund av det varierade och fragmenterade arbetet. Den relativa frihet i arbetet 

som mellancheferna beskriver måste sättas i perspektiv av att de hela tiden är medvetna om att 

de är företagsledningens representant och att de förväntningar som kommer uppifrån väger 

tungt. Som vi nämnt tidigare så upplever vi det som att flera av intervjupersonernas ideal är 

att utöva ett transformativt ledarskap, med fokus på utveckling och förnyelse. Däremot så 

skapar friheten inom organisatoriska ramar, tillsammans med de förväntningar som finns på 

effektivitet, en sådan omgivning att mellancheferna inte alltid kan agera med en transformativ 

ledarstil. Detta skapar självklart även situationer där det finns möjligheter för mellancheferna 

att arbeta mot sina individuella målsättningar om att vara motiverande, stödjande och 

utvecklande ledare. Ett tydligt exempel på att möjligheterna att arbete med och driva 

utveckling inom organisationen ser vi i Gruppchef 2:s arbete med utvecklingsmöten och att 
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motivera medarbetarna till utbildning. En annan viktig fråga är de möjligheter till utveckling 

som omgivningen, organisationens funktion och branschens art, utgör. I och med att det är ett 

kreativt verksamhetsområde som organisationen verkar inom så innebär detta indirekta krav 

på inte bara mellancheferna, utan alla i organisation, att hela tiden arbeta utvecklande för att 

organisationen ska nå framgång. 

Hur upplever mellanchefer att utveckling kan påverka 

deras arbetssituation? 

Vi har funnit, både i de valda teorierna och i intervjuresultaten att mellanchefer lätt hamnar i 

en position där arbetet till stor del består av att man hanterar och vidarebefordrar information. 

Flera av intervjupersonerna har nämnt att det finns problematik i att sålla i vilken information 

som kan gå direkt till medarbetarna och därmed, precis som det beskrivs i teorin, blir en 

flaskhals för information. Flera intervjupersoner nämner att de har tidsbrist i sin yrkesroll och 

därmed upplever det problematiskt att hinna ta till sig kompetensutvecklande åtgärder, även 

om det erbjuds inom organisationen. Att avhjälpa tidsbrist i sig är ett problem som vi inte kan 

svara på men om man som chef inte bara får insikt om utan även försöker göra något åt sin 

arbetssituation finns det antagligen möjligheter att förenkla sitt arbete med hjälp av 

fortbildning och ansträngningar att försöka förändra organisationers strukturer och attityder 

kring hur det “ska vara”. Flera av de intervjuade personerna anser att den 

ledarskapsutbildning som genomförs inom organisationen är värdefull. Detta signalerar att 

utvecklings- och utbildningsinsatser också borde inriktas på aspekter såsom ledarskap och inte 

enbart på sakkompetens. Att mellancheferna upplever ledarskapsutbildningarna som 

värdefulla påvisar att de utvecklas i sitt arbete och därmed bidrar till en mer effektiv 

organisation. 

Slutreflektion 

Vi har under studiens gång hittat flera likheter mellan tidigare forskning och de fenomen som 

kommit fram i studien. Exempelvis kan vi nämna att det i den tidigare forskningen på flera 

olika ställen talas om olika sätt att komma i en konflikt mellan olika intressen, eller att hamna 

i “kläm” som några intervjupersoner uttrycker det. Vår undersökning har visat att 

mellanchefer kan uppleva att de hamnar i en position som slits mellan olika intressenter, något 
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som även Franzén (2004) och Hagström (1990) har beskrivit. Larsson (2008) har skrivit om 

att mellanchefernas roll i utvecklingsarbete har beskrivits i både positiva och negativa 

ordalag. Vår undersökning har visat att det finns såväl hinder som möjligheter för 

mellancheferna att arbeta med och driva utveckling i organisationen. 

 

Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att man teoretiserar kring vilka 

utvecklingsmetoder som är mest effektiva för att avhjälpa situationer där mellanchefer 

kommer i kläm. Något som också kunde vara utvecklande i ämnet är att undersöka huruvida 

det går att avhjälpa mellanchefers situation som flaskhals för information och ur ett 

pedagogiskt perspektiv se vilken sorts kompetensutveckling som kan inverka mest positivt på 

att avvärja problemet. Vi menar också att man i ledarskapsforskning skulle tjäna på att vidga 

perspektivet till att innefatta övriga omgivningen runt ledaren eller ledarskapsfenomenet som 

undersöks för att undersöka de situationella faktorer som påverkar ledarskapet. 
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Bilaga - intervjuguide 

Inledning:  

Berätta om upplägget på intervjun. Ungefär hur lång den kommer vara, vad den ska handla om och hur 

materialet kommer behandlas i efterhand. 

Arbetsliv:  

• Hur har din karriär sett ut innan du började i den här positionen? (utbildning, erfarenheter) 

• Beskriv dina arbetsuppgifter. 

• Hur skulle du beskriva din position i organisationen? 

• Hur kommer det sig att du blivit mellanchef? 

 

Ledarskap/chefskap:  

• Hur upplever du din roll som mellanchef? 

Hur påverkas mellanchefsrollen av de olika förväntningar som organisationen har på dig, både 

nedifrån och uppifrån? Hur hanterar du som mellanchef olika krav från olika intressenter? 

(exempelvis ledning och medarbetare) 

Hur styrd av dina överordnade upplever du att du är i ditt arbete? 

Kan det hända att du som mellanchef kommer “i kläm” mellan olika intressenter? Hur 

hanterar du det om en sån situation uppstår?  

• Vad är viktigt för dig i din ledarroll? 

Varför är det viktigt? (“hugga” på något de nämner) 

Stämmer de värderingarna överens med de övergripande målen? Vad vill du uppnå? 

Vilka utmaningar / svårigheter ser du i ledarrollen? 

Vilka faktorer anser du göra dig framgångsrik i din ledarroll? 

• Upplever du att det finns en skillnad mellan att vara chef och ledare? Om ja, på vilket sätt? 

 

Utveckling/Lärande 

• Hur arbetar du med att utveckla och förändra i organisationen? 

Finns det krav/önskemål uppifrån/underifrån? 

I vilken utsträckning kan du ha egna mål och idéer i utvecklings- och förändringsarbete? 

Hur arbetar du praktiskt med utvecklings-/förändringsarbete? Hur genomförs förändringar? 

• Hur upplever du att organisationen arbetar med kompetensfrågor? (Hur arbetar 

organisationen med kompetensfrågor?) 

Hur ser du på kompetensfrågor för dina underställda? 

Finns förutsättningar för att lära och utvecklas i organisationen? 

Anser du att du får tillräckligt mycket fortbildning för att klara av dina arbetsuppgifter 

tillfredsställande?  

 

Avslutande frågor 

• Vad är positivt med din roll som mellanchef? 

• Vad är negativt med din roll som mellanchef? 

• Hur skulle din roll som mellanchef kunna utvecklas? 

• Är det något du vill tillägga? 

 


