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Sammanfattning 
 
Denna studie genomfördes i syfte att undersöka hur nytillsatta mellanchefer som har 
ett uttalat ansvar att ta fram och införa ett nytt arbetssätt på sin avdelning arbetar 
under en organisationsförändring. Mellanchefen har enligt tidigare forskning en 
erkänt komplex och bidragande roll under ett förändringsarbete. Forskningsfrågan 
lyder: Hur arbetar nytillsatta mellanchefer som förändringsagenter under en 
organisationsförändring? 
 
Undersökningen genomfördes som en enskild fallstudie på ett svenskt mjukvaru-
utvecklingsföretag. Fallföretaget har nyligen genomfört en omstrukturering av 
organisationens struktur och studien inriktar sig på det förändringsarbete som pågår 
på företaget efter omstruktureringen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 
utvalda mellanchefer på organisationen. Intervjupersonerna valdes ut genom ett 
bekvämlighetsurval. Interna dokument gällande förändringsarbetet studerades också. 
Studien präglas av ett deduktivt angreppssätt och utgår från ett konstruktionistiskt och 
hermeneutiskt förhållningssätt till kunskap.  
 
Studiens resultat visar bland annat att förändringsarbetet för mellancheferna på 
exempelföretaget handlade om att leda utformningen av förändringen. De nytillsatta 
mellanchefernas förändringsarbete präglades i stor utsträckning av den personliga 
förändring som de genomgår till följd av att de inte varit mellanchefer tidigare. 
Studiens resultat visar också att mellancheferna som förändringsagenter på 
exempelföretaget i stor utsträckning påverkar vilka förändringar som genomförs på 
sina avdelningar genom att avgöra vilka förslag som framförs till ledningen men 
också genom att implementera förändringar utan ledningens inblandning. 
 
Nyckelord; mellanchef, organisationsförändring, förändringsagent	
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1. Inledning  
Inledningen inleds med en introduktion av det för studien relevanta 
forskningsområdet. Sedan förtydligas studiens inriktning och fokus i en 
problemdiskussion som utmynnar i arbetets problemformulering och syfte. 
Avslutningsvis presenteras studiens avgränsningar för att klargöra de specifika 
förutsättningar utifrån vilka studien genomförts.  
 

1.1 Bakgrund 
Organisationer och deras tillvaro förändras kontinuerligt.  Organisationsförändringar 
kan bland annat uppstå som ett resultat av externa hot, möjligheter eller 
entreprenöriella visioner. De kan också genomföras på grund av förändringar i den 
politiska eller sociala miljön eller helt enkelt som något nödvändigt för 
organisationens överlevnad (Fink & Dauber, 2016). Företagsledningens förändrings-
initiativ och strategiska planer får dessutom ofta oavsiktliga konsekvenser när det 
implementeras i organisationen. Anledningen till att förändringsinitiativ får 
oavsiktliga konsekvenser är bland annat att organisationsförändringar är 
oförutsägbara, icke- linjära och situationsberoende processer (Balogun & Johnson, 
2005). Inom organisationsförändringsforskningen omnämns ofta att organisations- 
förändringar har en felfrekvens på upp emot 70 %. En felfrekvens som Hughes (2011) 
menar saknar någon giltig och tillförlitlig bevisning för. Oavsett vad den faktiska 
felfrekvensen är så hävdar exempelvis Kotter (1995) att många förändringsarbeten 
misslyckas med att uppnå det på förhand önskade resultatet. 

Förändring kan ske på organisations-, grupp-, och individnivå. Inom organisations- 
förändringsforskningen varierar åsikterna om förändringar ska ses som kontinuerliga, 
uppdelade i faser eller inkrementella. Perspektiven varierar också från att utgå från ett 
planerat- eller emergent utgångsläge på förändringar. Oberoende av vilket synsätt och 
utgångspunkt som används så måste en förändring hanteras (Burnes, 2009). Någon 
ute i organisationen måste ta ansvar för att önskade förändringar genomförs. Den 
person som ansvarar för att förändringen utförs brukar, oavsett roll i företaget, inom 
organisationsförändringsforskningen omnämnas som förändringsagent (Burnes, 
2009). Med andra ord kan förändringsagenter beskrivas som “those who are 
responsible for identifying the need for change, creating a vision and specifying a 
desired outcome, and then making it happen” (Ford et al. 2008 s. 362). Förändrings- 
agenters roll och betydelse i organisationer har under de senaste decennierna väckt 
stort intresse (Caldwell, 2003). Forskningsområdet fokuserade till en början på 
förändringsagenter som karismatiska och heroiska förändringsledare som genom sitt 
ledarskap förändrar stela och icke flexibla organisationsstrukturer (Kanter, 1984). 
Denna syn har resulterat i förändringsledningslitteratur med fokus på ledarens 
extraordinära egenskaper som “förändringsbefälhavare” (Kotter, 1996). 
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I takt med utvecklingen till nya plattare och mer dynamiska organisationer har 
förväntningarna och ansvaret att hantera och styra ett förändringsarbete förflyttats till 
att också omfatta individer längre ner i organisationshierarkin. Operationella ledare 
och specialister förväntas uppvisa förändringsorienterade beteenden och bidra till ett 
lyckat förändringsarbete (Caldwell, 2003). Flertalet forskare förespråkar av denna 
anledning forskning av organisationsförändring ur ett mellanchefsperspektiv (ex; 
Huy, 2002; Balogun, 2003; Roleau, 2005; Mantere, 2008). En bidragande orsak till 
detta är det erkända inflytande som mellanchefer har på en organisations strategiska 
riktning och därigenom dess organisationsförändring (Bryant & Stensaker, 2011).  
 
Mellanchefer har traditionellt beskrivits som en ledning som binder samman den 
högre ledningen med resten av organisationen genom att blint följa de överordnades 
order. Mellanchefer har även bland vissa forskare ansetts ha en negativ influens vid 
förändringar genom att fungera som motståndare och sabotörer som fördröjer 
förändringsprocesser (Balogun, 2003). Senare studier visar dock på att mellanchefer 
bidrar strategiskt i en organisationsförändring och att de agerar som en komplex 
mellanhand i och med implementeringen av en förändring. Stensaker et al. (2008) 
menar också att mellanchefer har visat sig influera både processen i att formulera en 
strategisk förändring och implementeringen av den. I denna studie definieras 
mellanchefer som individer som har tillgång till ledningen samtidigt som de har 
kunskap om och ansvar för den operationella verksamheten.  
 
Caldwell (2003) hävdar att den brist av teoretisering som råder kring förändrings- 
agenter och deras arbete har gjort att förändringsagentens arbete ses som 
endimensionella. I mellanchefens fall har forskningen fokuserat på de egenskaper som 
mellanchefer bör ha för att vara goda förändringsagenter. Forskningsområdenas 
tendens att fokusera på enbart några utvalda aspekter har avlett uppmärksamheten 
från den allt viktigare uppgiften att förstå komplexiteten i förändringsagenters roller i 
organisationer. För att kunna åstadkomma framgångsrik och varaktig förändring 
argumenterar Caldwell (2003) för vikten av att hitta nya sätt att hantera 
förändringsprocesser på ett integrerat och konsekvent sätt. Då denna studie fokuserar 
på mellancheferna som förändringsagenter är förhoppningen att resultatet ska bidra 
med kunskap om ett perspektiv som är mindre utforskat är den högsta ledningens 
perspektiv. 
 

1.2 Problemdiskussion  
Att erkänna att individer utanför ledningsgruppen kan ha en inverkan på ett 
förändringsarbetes resultat betonar vikten av att förstå hur dessa individer svarar och 
agerar på förändringsplaner och därmed få en ökad förståelse för hur förändringar 
utvecklas (Balogun & Johnson, 2005). Det förhållandevis outvecklade forsknings- 
området kring mellanchefen som förändringsagent (Caldwell, 2003) innebär att det 
finns möjliga samhälleliga vinster i att ytterligare undersöka det bidrag som 
mellanchefen kan ge i sitt arbete under en organisationsförändring. Att många 
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förändringsinitiativ får oavsiktliga konsekvenser när de implementeras i en 
organisation (Balogun & Johnson, 2005) belyser vikten av fortsatt empirisk 
organisationsförändringsforskning. Det tydliggör också att en studie av ett pågående 
organisationsförändringsarbete har ett praktiskt bidrag att ge då det kan ge yrkes- 
verksamma en inblick i ett förändringsarbetes utmaningar och utformning.  
 
Utvecklingen till mer decentraliserade organisationer där individer längre ner i 
organisationshierarkierna förväntas bidra till ett förändringsarbete (Caldwell 2003) 
understryker behovet att inrikta forskningen på andra individer än de som sitter i 
högsta ledningen. Denna studie ämnar bidra till forskningen om mellanchefen som 
förändringsagenter genom att undersöka deras faktiska arbete i en organisations- 
förändring. Detta kommer göras genom att tillämpa Baloguns (2003) och Floyd och 
Wooldridges (1992) teorier kring mellanchefers arbete och bidrag i organisations-
förändringar på fallföretaget. Teorierna och deras användning beskrivs mer i detalj i 
studiens teoriavsnitt. Specifikt för fallföretaget i denna studie är att samtliga 
mellanchefer nyligen tillsats på sina positioner vilket får en inverkan på forsknings- 
frågans utformning. Den forskningsfråga som studien avser besvara presenteras 
nedan.  
 

1.3 Forskningsfråga 
Hur arbetar nytillsatta mellanchefer som förändringsagenter under en organisations- 
förändring? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur nytillsatta mellanchefer som har ett 
uttalat ansvar att vara med och utforma och införa ett nytt arbetssätt på sin avdelning 
arbetar under en organisationsförändring. Genom att fokusera på̊ mellanchefen som 
förändringsagent är förhoppningen också̊ att bidra med empiriska exempel på hur 
mellanchefer påverkar ett förändringsarbete.  
 

1.5 Avgränsningar  
Fallföretaget i studien är ett svenskt mjukvaruutvecklingsföretag som utvecklar och 
säljer mjukvara inom byggbranschen. I studien uteslöts möjligheten att undersöka 
flera olika företag bland annat på grund av studiens omfattning. Detta innebär att det 
utvalda företaget fick agera studieobjekt då de genomgår en organisationsförändring 
vid tidpunkten för studien. Studien genomförs ur ett aktörsperspektiv med specifikt 
fokus på mellanchefens arbete. Således har endast utvalda mellanchefer inom 
organisationen intervjuats.  
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2. Metod  
I detta avsnitt presenteras uppsatsförfattarnas förförståelse, studiens vetenskapliga 
utgångspunkter och praktiska tillvägagångssätt. Avslutningsvis genomförs en 
reflektion kring studiens källor, sanningskriterier och de etiska aspekter som är av 
betydelse för studien. 
 

2.1 Förförståelse 
Den tidigare erfarenhet som finns inom området organisationsförändring skiljer sig 
till viss del åt hos författarna. Vendela skrev i sin kandidatuppsats Att implementera 
förändring- en fallstudie om mellanchefens roll i en organisationsförändring 
(Millbert & Nilsson, 2014) om organisationsförändring med fokus på mellanchefer 
och är därmed sedan tidigare insatt i det specifika ämnet. Kandidatuppsatsen inriktade 
sig på mellanchefers upplevelser vid implementeringen av en planerad organisations- 
förändring.  

Denna studie bygger på sätt och vis vidare på samma ämnesområde men skiljer sig 
från den tidigare studien genom att undersöka nytillsatta mellanchefers arbete i en 
förändring där de har ansvaret att utforma förändringen på deras respektive 
avdelningar. Till skillnad från den tidigare studien kommer mellanchefen som 
förändringsagent, en individ som har förmågan att skapa och forma förändring 
undersökas där fokus ligger på deras bidrag i förändringsarbetet. Trots att exempelvis 
Baloguns (2003) och Bryant och Stensakers (2011) teorier även används i denna 
studie så är majoriteten av den litteratur som ligger till grund till detta teoriavsnitt 
annorlunda och framtagna för att passa till denna studies fokus. För att fånga aspekter 
kring mellanchefens bidrag i arbetet med att utforma förändringen på sin avdelning 
ingår exempelvis Floyd och Wooldridges (1992) teori kring mellanchefers strategiska 
bidrag. Lisen har tidigare läst företagsekonomiska kurser med inslag av organisations- 
förändring. Uppsatsförfattarna har därmed fått mötas på mitten för att med tidigare 
samlad och även nyfunnen kunskap sätta en ny prägel på det uppsatsämne som 
författarna valt att undersöka i denna studie. 
 

2.2 Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras en genomgång av de vetenskapliga utgångspunkter som 
studien utgått ifrån. Denna presentation fördelas mellan uppsatsförfattarnas 
verklighets- och kunskapssyn. En motivering och argumentation för studiens 
angreppssätt, forskningsstrategi och forskningsdesign återges också. 
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2.2.1 Verklighetssyn 
Ontologi står för ”läran om varandet” (Bryman & Bell, 2013, s. 41) och innan en 
empirisk undersökning kan genomföras måste föreställningar kring tillvarons 
grundkaraktär vara fastställda. Verklighetssynen utgör den ram inom vilken kunskap 
kan skapas och uppfattas som meningsfull (Saunders et al,. 2012, s. 128).  I denna 
studie handlar detta om huruvida en organisation ska ses som en objektiv enhet som 
påverkas och konstrueras av dess sociala aktörer eller inte (Bryman & Bell, 2013, s. 
43-44).  
 
Denna studie genomförs med fokus på mellanchefen som förändringsagent i en 
organisationsförändring där författarna förhåller sig till ett konstruktionistiskt 
perspektiv på verkligheten. Uppsatsförfattarna anser nämligen att individer inom en 
organisation påverkar organisationen och är aktiva när det gäller konstruktionen av 
dess verklighet, inte minst under utvecklingen av en organisationsförändring. I likhet 
med förespråkarna för den konstruktuionistiska verklighetssynen (Bryman & Bell, 
2013, s. 43-44) anser uppsatsförfattarna att individer formar den kultur och de regler 
som gäller inom en organisation i det sociala samspelet med varandra. Den sociala 
ordning som uppstår skapas enligt detta förhållningssätt genom handlingsmönster som 
i sin tur uppstått från förhandlingar olika parter emellan. För att få ett konstruktio- 
nistiskt perspektiv så är det av vikt att undersöka de sociala aktörer som är av 
betydelse inom organisationen (Bryman & Bell, 2013, s. 45) och för denna studies 
specifika syfte, mellanchefens perspektiv. Med ett objektivistiskt synsätt så hade 
studien fått en annan utformning i form av att utgångspunkten då är att organisationen 
utgör sociala entiteter som i sin tur påverkar dess individer och tyngdpunkten inom 
studien hade varit att fokusera på organisationens formella egenskaper.   
 

2.2.2 Kunskapssyn 
Saunders et al. (2012, s. 132) och Bryman och Bell (2013, s. 35) menar att 
epistemologi syftar på vad som är godtagbar kunskap inom ett specifikt ämnesområde 
och betraktas som en kunskapsteoretisk fråga. Denna studies syfte handlar om att 
undersöka hur nytillsatta mellanchefer arbetar utifrån deras perspektiv och deras 
uppfattning av verkligheten, i detta fall en organisationsförändring. Ett sådant 
tolkande perspektiv som används i denna studie kallas hermeneutik. Detta perspektiv 
innebär en metod i samband med tolkning av människans handlingar och kan 
antingen spegla en förklaring av ett specifikt mänskligt beteende eller en förståelse av 
mänskligt beteende (Bryman & Bell, 2013, s. 38).  I sin tur innebär detta att det 
empiriska material som har samlats in måste tolkas individuellt för att skapa en unik 
uppfattning kring de omständigheter som har undersökts (Saunders et al., 2012, s. 
137).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
De utmaningar som kan tänkas finnas med det hermeneutiska synsättet handlar dels 
om det faktum att insamlingen av data till empirin kommer att ske genom intervjuer. 
Tolkningen av den data som samlats in måste tolkas så att den tolkas från intervju-
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personens perspektiv på verkligheten. Detta kräver en viss förståelse från de som 
intervjuar då intervjupersonens svar baseras på deras tidigare upplevelser och sociala 
handlingar (Saunders et al., 2012, s.137). Intervjuerna kommer förhoppningsvis ge en 
rättvis bild av intervjupersonens uppfattning av förändringen som de genomgår och de 
aktörer som ingår. De frågor som formulerats inför intervjuerna är formade på så vis 
att intervjupersonen kan tolka dem hur de vill och ge ett öppet svar med möjlighet till 
dialog. På så vis kan en rättvis bild formas utifrån deras sociala handlingar, 
erfarenheter och deras uppfattning av deras arbete.  
 

2.2.3 Angreppssätt 
För att besvara en studies syfte så kan olika forskningsstrategier användas beroende 
på studiens kontext. Bryman och Bell (2013, s. 34) hävdar dock att det är sällan som 
endast en forskningsstrategi används utan att de ibland går in i varandra. Dessa olika 
forskningsstrategier kan även kopplas till olika typer inom epistemologi och ontologi 
(Bryman & Bell, 2013, s. 35) som det konstruktionistiska och hermeneutiska 
förhållningssättet som även påverkar de angreppsätt som författarna väljer till denna 
studie. En epistemologisk frågeställning handlar om vad som är eller kan betraktas 
som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde (Bryman & Bell, 2013, s. 35). 
 
Bryman och Bell (2013) nämner de induktiva och deduktiva förhållningssätten och 
menar på att det är svårt att få en renodlad studie av det ena eller den andra. En 
induktiv ansats innebär att teorin är resultatet av en studie och att generaliserbara 
slutsatser grundas på utvalda observationer (Bryman & Bell, s. 34). Det deduktiva 
förhållningssättet syftar istället på att utgå från en teori eller referensram för att sedan 
se hur dessa stämmer överens med verkligheten i form av en studie (Bryman & Bell, 
2013, s. 31). Denna studie präglas av ett deduktivt förhållningssätt. 
 

2.2.4 Forskningsstrategi 
För att motivera det tillvägagångssätt som ska användas i denna studie har uppsats- 
författarna utgått från den grundsyn som det ontologiska och hermeneutiska synsättet 
förmedlar. Även studiens syfte, att undersöka hur nytillsatta mellanchefer som har ett 
uttalat ansvar att ta fram och införa ett nytt arbetssätt arbetar under en 
organisationsförändring, var en bidragande faktor till motiveringen för att i denna 
studie använda sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 49).   
 
Kvalitativ forskning kan uppfattas som en forskningsstrategi där det läggs stor vikt 
vid ord vid insamling av data, till skillnad från kvantifiering vid insamling av data till 
analys (Bryman & Bell, 2013, s. 49).  De tveksamheter som författare som använder 
sig av kvalitativ forskning kan stå inför är bland annat att begreppet innehåller ett 
flertal olika insamlingsmetoder av data och det faktum att forskare många gånger 
använder sig av flera metoder inom samma undersökning, vilket kan göra att det svårt 
att definiera forskningsstrategin (Bryman & Bell, 2013, s. 393-394). Denna studie har 
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använt sig av kvalitativa intervjuer, något som Bryman & Bell (2013, s. 394) 
beskriver som en generell term för att beskriva många olika sorters intervjuer. För att 
vara mer specifik för denna studie har semistrukturerade intervjuer utförts vars 
innebörd kommer förklaras ytterligare senare i detta metodavsnitt.  Den kvalitativa 
forskningsstrategin kan förknippas med det ontologiska synsätt som tidigare förklarats 
i detta avsnitt och likväl kan den valda forskningsstrategin kopplas till hermeneutiken 
och det deduktiva förhållningssättet.  
 

2.2.5 Forskningsdesign 
Den empiriska undersökning som denna studie grundar sig på är en enskild fallstudie 
av ett företag som arbetar med försäljning och utveckling av mjukvara inom bygg- 
branschen. Företaget är av intresse då de nyligen genomfört en omstrukturering som 
omfattar både struktur och arbetsroller och just nu genomgår ett förändringsarbete till 
följd av omstruktureringen. Denna typ av forskningsdesign har valts därför att studien 
ämnade undersöka ett fenomen i dess naturliga sammanhang (Yin, 2003, s. 13). En 
enskild fallstudie har fokus på hur-frågor och ämnar identifiera mönster och 
förklaringar för ett specifikt fall. Detta då det sedan appliceras på liknande situationer. 
Meningen med att genomföra en enskild fallstudie är att på djupet kunna identifiera 
mönster och förklaringar i ett specifikt fall som sedan kan vara applicerbart på 
liknande kontext (Bryman & Bell, 2013, s. 86).  
 
Forskare ifrågasätter ofta om enskilda fallstudier verkligen är generaliserbara 
(Iveroth, 2010; Lee & Baskerville, 2003; Yin, 2003), som exempelvis i denna studie 
där enbart ett företag har studerats. Detta påstående utelämnar dock vilken slags 
generalisering som utförs och drar uttrycket över en kant där generalisering innebär 
att samma resultat ska gå att applicera på liknande situationer. Denna studie har som 
utgångspunkt att generera ny praktisk kunskap kring hur mellanchefer arbetar som 
förändringsagenter samt få insikt i ett unikt fenomen som är den organisations-
förändring som fallföretaget går igenom från mellanchefens perspektiv. Författarna är 
dock medvetna om att varje organisationsförändring är unik då händelser styrs av 
människors sociala handlingar och att det inte är ett objektivt händelseförlopp. Detta 
för att anamma hermeneutikens filosofi att det inte finns allmänna grunder för alla 
organisationsförändringar (Bryman & Bell, 2013, s. 40-41). 
 
En enskild fallstudie kan kopplas till kvalitativa metoder så som semistrukturerade 
intervjuer då de fungerar bra då man vill göra en detaljerad och intensiv granskning 
av ett specifikt fall (Bryman & Bell, 2013, s. 85). Detta innebär att om studien hade 
varit av ett kvantitativt slag med enkäter och strukturerade intervjuer så hade det varit 
svårt att nå önskade resultat med en enskild fallstudie (Bryman & Bell, 2013, s. 246). 
Med det sagt är studien beskrivande av ett fenomen med fokus på berättelsen som 
empirin ger. Analysen av empirin förklarar sedan hur mellancheferna uppfattade och 
förstod sitt bidragande arbete i organisationsförändringen. Återigen är detta kopplat 
till hur-frågeställningar i en studie. För det valda fallföretaget så är konceptet av att 
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befinna sig under en IT-understödd och strukturinriktad organisationsförändring ett 
nytt koncept. Dels då de jobbat på samma vis under väldigt lång tid utan några större 
förändringar och för att de ska använda sig av nya verktyg och rutiner för att utföra 
sina dagliga arbetsuppgifter. Konceptet med de nya mellancheferna är också nytt och 
de måste finna sin plats i företaget. Genom att använda sig av en enskild fallstudie 
hade författarna möjligheten att utforska detta fenomen och specifika företag på 
djupet.  
 
Med tanke på den enskilda fallstudiens tidsaspekt så befann sig fallföretaget under 
studiens undersökning, och befinner sig vid studiens slutförande fortfarande, mitt i en 
organisationsförändring. Detta betyder att studien undersökte ett pågående fenomen. 
Forskarna ämnar att med fallstudien visa på de komplexa situationer som finns i det 
verkliga livet inom en organisation och utforska de meningar och förklaringar som 
kan finnas till detta.  
 

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 
Nedan presenteras det praktiska tillvägagångssätt som använts vid studiens 
genomförande. Avsnittet innehåller en återgivning av studiens teorianvändning, 
urvalsprocess, operationalisering och en beskrivning av undersökningens genom-
förande och analys. 
 

2.3.1 Användning av teorier 
Gregor (2006) hävdar att teorier kan användas till att analysera, förklara, förutsäga 
eller ge förklaring till förutsägningar. Användningen av teorin i denna studie är 
relaterad till den andra kategorin: förklaring. Med ett sådant tillvägagångssätt fungerar 
teorier som en förklarande enhet och används ofta i forskning som syftar till att förstå 
ett outforskat fenomen. Denna typ av forskning söker ofta svar på frågor om hur och 
varför, i detta fall hur mellanchefer uppfattar sina uppgifter i en organisations- 
förändring. Valet av teorier för studien gjordes efter litteratursökningen och 
godkännande från fallföretaget för att få göra intervjuer med deras mellanchefer. 
Därefter kunde även en syftes- och problemformulering tas fram och den teoretiska 
referensramen anpassades för att kunna svara på dessa.  
 

2.3.2 Urvalsprocessen 
För denna studie så har ett målinriktat urval av intervjupersoner utförts, vilket innebär 
att respondenterna inte valdes ut efter en slumpmässig basis. Istället valdes dessa 
personer ut strategiskt då de var av relevans för att kunna besvara studiens 
forskningsfrågor. I ett målstyrt urval väljs individer ut utifrån den relevans som de 
kan ha för att få en förståelse av en social företeelse, i detta fall en organisations- 
förändring (Bryman & Bell, 2013, s. 452). Det målstyrda urvalet förekom i två nivåer. 
Först valdes det specifika fallföretaget ut då de i detta nu genomgår en organisations- 
förändring, vilket är ett steg i rätt riktning för att kunna besvara studiens syfte.  Trots 
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att andra företag än det som i slutändan valdes kunde ha varit av relevans inom just 
ämnet organisationsförändring så blev det tillslut det specifika företaget i studien då 
Vendela hade en kontakt inom företaget. Det andra urvalssteget skedde i form av att 
mellanchefer inom fallföretaget kontaktades och förfrågades om de ville ställa upp på 
en intervju. Alla nytillsatta mellanchefer utom en kontaktades då denne befann sig på 
en annan ort än de andra. Innan mellancheferna kontaktades så skickades en förfrågan 
till en chef inom ledningsgruppen om godkännande för mellanchefernas medverkande 
i studien samt tillgång till deras kontaktuppgifter. Detta i hopp om att minska avhopp 
från mellanchefer i tron av att de inte vill att ledningen vill att de deltar med 
information från företaget till denna studie. Detta förfarande kan ha bidragit till att det 
inte blev något bortfall från intervjuerna i denna studie.  
 
Författarna är medvetna om att ifall studien hade utförts på ett annat företag så hade 
det även kunnat lett till ett annat resultat. Valet av företag får i slutändan en stor 
inverkan på hur studien genomförs och vad den resulterar i. Detta gör att vanlig kritik 
från forskare riktad mot kvalitativ forskning går att applicera på denna studies resultat 
gällande generalisering på andra fallföretag och studier (Bryman & Bell, 2013, s.434).  
Författarna ansåg att varken tid eller resurser fanns för att kunna göra en mer 
slumpmässig och större urvalsmetod, likt en surveyundersökning. I och med att det 
även är en kvalitativ studie så strävar inte heller studiens art efter att generaliseras likt 
en kvantitativ studie och därför valde uppsatsförfattarna att använda sig av ett 
målstyrt urval. Studiens generaliserbarhet får istället bedömas utifrån dess teoretiska 
slutsatser från den analys som framtagits från den insamlade datan (Bryman & Bell, 
2013, s.369).  För att motivera de antal intervjuer som genomförts, sju stycken, så 
menar Kvale (1997, s. 98-99) att inte allt för stort antal intervjuer skall genomföras i 
en kvalitativ studie då den stora mängden data kan påverka tolkningen på ett negativt 
sätt och därmed också försämra studiens analys och resultat. Detta i kombination med 
samtal med författarnas handledare, har lett till att sju personer ansågs vara ett 
lämpligt antal för den nivå som studien ska utföras på. 
  
Beroende på hur forskaren vill ta sig an en kvalitativ intervju så finns det tre 
huvudsakliga typer av intervjuer; ostrukturerade, strukturerade och semistrukturerade 
intervjuer. Ostrukturerade intervjuer liknar till naturen ett samtal där intervjuaren 
endast har förberett några anteckningar och följer intervjun beroende på hur 
respondenten tolkar och associerar det som tas upp (Bryman & Bell, 2013, s. 475). En 
strukturerad intervju är istället en standardisering av frågor till respondenterna och 
används ofta i form av surveyundersökningar i en kvantitativ studie (Bryman & Bell, 
2013, s. 215). I en semistrukturerad intervju har intervjuaren förberett mer specifika 
teman som ska prägla intervjun. Intervjupersonen får dock resonera fritt i sina svar 
och de ställda frågorna behöver inte komma i samma följd för varje intervju. 
Intervjuaren får också ställa följdfrågor fritt, men i stort sätt så ställs frågor i den 
ursprungliga ordningen och ordalydelsen. Intervjuprocessen är flexibel i båda dessa 
intervjutyper och tonvikten ligger vid vad som intervjupersonen uppfattar vara viktigt 
vid olika händelser, beteenden och mönster (Bryman & Bell, 2013, s. 475-476). Till 
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denna studie har semistrukturerade intervjuer utförts då den intervjuformen stämmer 
väl överens med studiens utgångspunkt och intervjuguiden utformades även därefter. 
På så vis var intervjuerna icke-standardiserade (Saunders et al., 2012, s. 375) och 
genomfördes genom personlig kontakt.  
 

2.3.3 Empiriska källor 
Totalt genomfördes sju semistrukturerade intervjuer som var och en pågick under en 
timmes tid. Personintervjuerna genomfördes med sex mellanchefer och en chef från 
ledningsgruppen. Förutom intervjuer så genomfördes också en dokumentstudie vid 
insamlingen av empirisk data. Dokumentstudien genomfördes på interna dokument i 
form av mailutskick från ledningen till de anställda angående organisations-
förändringen. Där beskriver och förklarar ledningen bland annat organisations- 
förändringen och uppmuntrar till kommunikation och funderingar från anställda. De 
strategiska dokumenten innehöll ledningens förväntningar på mellancheferna, en tre-
årsplan för förändringen, en SWOT-analys och de faser som organisationen förväntas 
gå igenom i förändringen i form av en figur med förklarande text. Andra 
organisations- och policydokument samt operationella dokument så som 
organisationsscheman före och efter förändringen och vem som har ansvar för vad har 
uppsatsförfattarna också fått tillgång till. En sammanställning av studiens empiriska 
källor finns i Figur 1 på nästkommande sida. 
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Empiriska Källor Information 

Intervjuer 
Antal 7 
Längd 1h per intervju (Totalt 7h) 
Typ Semistrukturerade intervjuer 
Roller inom organisationen Mellanchefer (6st) och ledningsgruppen 

(1st) 
Interna Dokument 

Mailutskick 
Antal 3 st 
Typ av information Ex. Information till anställda kring 

organisationsförändringen 
Strategiska Dokument 
Antal 3 st 
Typ av information Ex. Ledningsgruppens förväntningar på 

mellanchefer (styrkort), förändringsfaser 
och SWOT-analys 

Organisations- och policydokument 
Antal 2 st 
Typ av information Powerpoint över organisationen före och 

efter organisationsförändringen. 
Operationella dokument 
Antal 1 st 
Typ av information Rollbeskrivning operationell chef 
 

Figur 1. Studiens empiriska källor 

	

2.3.4 Intervjuguide och operationalisering  
Som förberedelse till intervjuguiden så undersöktes relevanta teorier noggrant. Dessa 
användes sedan som utgångspunkt till de slutgiltiga frågorna som ställdes till 
mellancheferna och intervjupersonen från ledningsgruppen. Uppsatsförfattarna fick ta 
del av interna dokument om organisationsförändringen på fallföretaget och fick även 
en presentation via skärmdelning av en anställd i ledningsgruppen. Med detta som 
grund kunde relevanta frågor utformas för att passa både studien och 
intervjupersonerna. Detta gjorde också att relevanta följdfrågor kunde ställas under 
intervjuns gång och att intervjuaren kunde hänga med i intervjupersonens samtal.  Det 
finns inga specifika regler på vad en intervjuguide ska innehålla men vid semi- 
strukturerade intervjuer bör det finnas förberedda frågor som styr samtalen efter olika 
teman (Bryman & Bell, 2013, s.475). Intervjufrågorna delades således upp efter olika 
teman. Dessa teman var baserade på de fyra roller som Balogun (2003) och Floyd och 
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Wooldridge (1992) i sina studier hävdar att mellanchefer har. Utöver dessa teman så 
fanns också frågor kring intervjupersonernas bakgrund och kring förändringen för att 
få kunskap om deras tidigare position och erfarenhet inom företaget samt för att få 
deras tolkning av vad förändringen omfattar för dem och organisationen.  
 
På intervjun med representanten från ledningsgruppen ställdes frågor för att få 
information om den pågående organisationsförändringen ur ett ovanifrånperspektiv. 
Intervjun resulterade i information om intervjupersonens position i företaget, dennes 
syn på förändringen och de förväntningar som de från ledningen har på mellan-
chefernas arbete. De bakgrundsfrågor som ställdes till mellancheferna behandlade 
frågor så som titel och position inom företaget samt tidigare arbetslivserfarenheter.  
Mellanchefernas frågor delades som tidigare nämnts upp i olika teman baserade på 
Baloguns (2003) och Floyd och Wooldridges (1992) teorier som presenteras i sin 
helhet i följande teoriavsnitt. Exempel på frågor som ställdes inom respektive tema 
går att se i Figur 2 nedan. 
 
Teori Exempelfråga 

Balogun (2003) 

Driva verksamheten Hur skulle du beskriva en vanlig dag på 
jobbet? 

Implementera förändringen Vilka förändringar har implementerats på 
din avdelning? 

Hjälpa anställda genom förändring Arbetar du på något speciellt sätt för att 
stödja de anställda på din avdelning 
genom förändringen? 

Genomgå personlig förändring Hur påverkas du personligen av 
förändringen? 

Floyd och Wooldridge (1992) 
Driva idéer Hur involverad har du varit i planering 

och utformning av förändringen? 
Syntetisera information Hur och vilken information lyfts fram till 

den högre ledningen angående 
förändringsarbetet? 

Möjliggöra anpassningsbarhet Hur arbetar du på din avdelning för att 
åstadkomma förändring? 

Implementera förändring 
 

Hur arbetar du med implementering av 
förändringar på din avdelning? 

 

Figur 2. Operationaliseringsexempel 
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Då en förhandsundersökning gjordes så kunde frågorna anpassas efter det språk och 
de benämningar som används inom organisationen och fokus lades också på att inte 
ställa ledande frågor. Detta är något som Bryman (2011, s.419) benämner som 
grundläggande råd vid utformningen av en intervjuguide. Kvales (1997, s.121) råd om 
att ställa frågor efter dynamiska och tematiska aspekter efterföljdes också. Detta 
innebär att frågorna utformades för att skapa ett dynamiskt samspel mellan 
intervjuaren och intervjupersonen. Frågorna fick på så vis också ett tydligt syfte för 
studien och dess vetenskapliga ämne.  
 
2.3.5 Genomförande av undersökningen och analys  
Totalt genomfördes sju intervjuer där respektive intervju hade en intervjuperson och 
var ungefär en timme lång. Intervjuerna genomfördes mellan den 18:e och 20:e april 
och genomfördes gemensamt av författarna där en antog rollen att ställa de förberedda 
frågorna och den andre rollen att ställa potentiella följdfrågor. Detta för att det skulle 
bli lättare för intervjupersonen att föra en dialog med intervjuaren och för att den 
andra intervjuaren skulle kunna fokusera på att ställa följdfrågor som kan vara av 
intresse för samtalet eller studien. Samtliga intervjuer spelades in för att främja 
engagemang och fokus från både intervjuaren och intervjupersonen. Det inspelade 
materialet möjliggjorde också en mer korrekt återgivning av intervjupersonens svar 
vid transkriberingen av intervjuerna. Ett sådant tillvägagångssätt menar Bryman 
(2011, s. 428) möjliggör bättre fokusering från intervjuaren i form av att denne kan 
uppfatta inkonsekventa svar eller ställa mer relevanta följdfrågor om den slipper 
anteckna under intervjuns gång. Inspelning av intervjuerna gjorde det också lättare för 
uppsatsförfattarna att i efterhand få ut ett så korrekt svar som möjligt men också 
kunna återgå till hur ett svar presenterades. Detta är återigen något som Bryman 
(2011, s. 428) lägger vikt vid när en kvalitativ studie utförs.  
 
Inför varje intervju fick intervjupersonen godkänna att denne spelades in och den blev 
även informerad om att både intervjupersoner och företag i studien skulle få vara 
anonyma. Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades dem noga genom att 
lyssna på inspelningarna och skriva ner det som sagts.  
 
Bryman och Bell (2013, s.576) menar att det vid analys av kvalitativ data inte finns 
några specifika regler utan snarare referensramar vars syfte är att vägleda forskaren. 
Den referensram som har använts i denna studie är analytisk induktion, vilket innebär 
att processen kring analysen av data och insamling av data skiftar (Bryman & Bell, 
2013, s.577). Analysen hade alltså redan påbörjats innan intervjuernas slut och på så 
vis kunde vissa frågor i intervjuguiden förfinas eller läggas till för att förbättra 
intervjun eller samtalens gång.  När alla intervjuer var genomförda gjordes en 
tematisk analys utefter det som sagts under intervjuerna och efter de teman som 
frågorna var uppdelade (Bryman & Bell, 2013, s. 575).  
 
Den tematiska analysen skedde i tre olika steg för att uppmärksamma både likheter 
och skillnader med de teorier som tagits till hänsyn vid utformning av intervju- 
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frågorna, i detta fall Baloguns (2003) och Floyd och Wooldridges (1992) teorier. I den 
första fasen färgkodades materialet för att ta fram teman som präglar det specifika 
fallet utifrån intervjupersonernas tolkning. Kodningen var då i sig induktiv då den var 
öppen och fokuserade på de teman som var återkommande. Med andra ord bestod den 
av mönster utifrån vad som verkade vara fokus i intervjupersonernas uttalanden. Det 
första som kunde utläsas efter den första kodningen var exempelvis att samtliga 
intervjupersoner hävdade att de befann sig i startgropen av förändringen och att 
förändringsarbetet inte hade kommit så långt på respektive avdelningar. Den andra 
fasen var mer av deduktiv karaktär då materialet analyserades utifrån teoriernas 
ståndpunkter. Analysen skedde då inte enbart efter Baloguns (2003) teori utan det 
analyserades även utifrån ett bredare perspektiv på mellanchefens roll och påverkan i 
en organisationsförändring (Bryant & Stensaker, 2011; Floyd & Wooldridge, 1992, 
1997; Caldwell, 2003; Brown & Eisenhardt, 1997). Samtliga teorier presenteras i 
teoriavsnittet. Den tredje fasen var en omkodning av datan. Denna gång utfördes 
kodningen med fas ett och fas två i åtanke för att få en översiktlig syn över de resultat 
som visat sig. Denna process var konceptuell och mindre bred och induktiv jämfört 
med fas ett. Övergripande så ansågs intervjuerna innehålla fullständiga svar och 
lämpliga som underlag för att kunna uppnå studiens syfte. 
 

2.4 Källkritik 
Något som är viktigt vid användning av sekundär data är att granska dess kvalitet. 
Detta speciellt då forskningen kring organisationsförändring är väldigt omfattande 
och det finns ett stort urval av litteratur och teorier. Till denna studie har därför de 
källor och artiklar som valts granskats noga baserat på var de är publicerade och om 
de är aktuella för det specifika ämnet. De huvudsakliga källorna till studiens empiri, 
vilket var intervjuer med mellanchefer och högre ledning ansågs aktuella för att kunna 
besvara studiens syfte. 
 
För att studiens primära och sekundära data ska uppfylla en godkänd kvalitet menar 
Saunders et al (2016, s.77) att det finns olika kriterier som bör uppfyllas. De kriterier 
som ansågs vara aktuella för denna kvalitativa studie och för de semistrukturerade 
intervjuer som utfördes var objektivitet och generaliserbarhet. Det är alltid svårt att 
inte lägga värde i det som tolkas av texter och det som har sagts i intervjuer. 
Utmaningen för intervjuaren eller när litteratur tolkas är då att förhålla sig objektivt 
till det som sägs eller läses. Det gäller att hela tiden kritisera och reflektera kring den 
data som samlas in och rättfärdiga sitt eget kritiska förhållningssätt med klara 
argument istället för att bara ha en åsikt (Saunders, 2016, s.77). Detta är något som 
har hafts i åtanke när data har samlats in och analyserats. Generaliserbarheten i 
studien går även att ifrågasätta då studien endast har blivit utförd inom en enda 
organisation. Saunders et al (2012, s.381-382) menar att studiens resultat inte går att 
tillämpa på en population utanför den som studerats då studien som sagt är en enskild 
fallstudie.  
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Olika fördelar och nackdelar kan utläsas av att använda sig av sekundär data. En 
fördel enligt Saunders (2012, s.317) är att sekundär data ibland kan vara mindre 
kostsamt och ytterst tidseffektivt jämfört med primärdata som ska samlas in.  Ibland 
kan vetenskapliga artiklar kräva en avgift för att tillgång ska ges, dock inget som 
författarna har stött på i denna studie. Att samla in relevant litteratur till studien har 
dock upplevts som en mer tidskrävande uppgift än att behöva utföra intervjuer med 
fallföretaget.  
 
Eftersom den litteratur som har samlats in till studien har varit på engelska så är 
författarna även medvetna om att innehållet kan ha misstolkats och förändrats i 
översättning från engelska till svenska. Saunders (2012, s.319) menar även att 
sekundär data kan vara missvisande då den är anpassad efter den specifika studiens 
frågeställning och syfte. Detta är dock något som har tagits i stor hänsyn av 
författarna vid både genomgång och analys av litteraturen. 
 

2.5 Sanningskriterier 
Bryman och Bell (2013, s. 408) menar att reliabilitet och validitet är kriterier som kan 
användas oavsett vilken typ av forskning det är. Andra forskare hävdar istället att 
detta enbart är förenklade kriterier för en kvalitativ studie. Saunders (2016) tar det 
steget längre och menar att kvalitativa studier inte kan bedömas efter samma kriterier 
som en kvantitativ studie. Detta för att kunna säkra kvaliteten på den kvalitativa 
studien. Bryman & Bell (2013, s.402) hävdar även att studier likt denna med ett 
hermeneutiskt synsätt bör ha specifika krav så som autenticitet och trovärdighet på 
grund av dess representation av verkligheten. Trovärdighet utvecklas sedan ytterligare 
i form av tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftelse och överförbarhet, något som legat 
som grund för att kunna uppfylla syftet med denna studie. Detta kopplat till att det är 
en fallstudie där bland annat överförbarhet av studien diskuteras frekvent. Som 
tidigare nämnt så är det svårt att anpassa resultat från en enskild fallstudie på en större 
population men Lundahl & Skärvat (1999, s.195) argumenterar för att resultaten från 
en enskild fallstudie kan användas som ramverk eller en början för framtida studier 
inom liknande forskningsområden. 
 
För att försäkra studiens tillförlitlighet och autenticitet, vilket innebär att återge en 
rättvis bild och visa medvetenhet kring intervjupersonernas åsikter samt reflektera 
över dessa på ett rättvist sätt, så har alla medverkande kontaktats för att godkänna vår 
tolkning av deras verklighet (Whittemore, 2001, s.530). Under intervjuernas gång så 
ställdes även relevanta följdfrågor för att säkerställa deras verklighetsbild över det 
kontext som diskuterades. Genom att säkerställa detta så ökar också studiens validitet 
och trovärdighet (Bryman & Bell, 2013, s.403).  
 
De största svårigheterna med en kvalitativ studie och ett hermeneutiskt förhållnings- 
sätt är att behålla en objektiv syn då studien byggs på de tolkningar som uppfattats av 
den verklighet som råder och de material som samlats in till studien. Detta innebär 
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också svårigheter med att inte låta personliga värderingar påverka dessa tolkningar 
och på så vis studiens resultat. Således finns det svårigheter med att mäta pålitligheten 
i en kvalitativ studie då den snarare söker ett djup än en bredd inom forsknings- 
området (Bryman & Bell, 2013, s.403-405).  
	

2.6 Etiska aspekter 
För att alla medverkande skulle känna sig så trygga som möjligt så tog uppsats- 
författarna hänsyn till vissa aspekter vid undersökningens genomförande. Detta arbete 
handlar dels om hur frågorna formulerades men också om att intervjupersonerna fick 
möjligheten att vara anonyma. Intervjupersonerna fick även tillgång till allt material 
om studien så som de transkriberingar som genomförts efter intervjun. På grund av 
detta fick intervjupersonerna möjligheten att kunna avgöra om de fortfarande ville 
delta eller om de tycker att vår tolkning stämmer överens med deras verklighet. 
Fallföretaget är i denna studie anonymt vilket var ett krav från företagsledningens sida 
för att de skulle ställa upp.  
 
Det faktum att medverkande valde att vara anonyma tolkar författarna som att det gav 
dem mer utrymme för att uttrycka sina åsikter, både positiva och negativa. De 
följdfrågor som ställdes anses inte påverka studiens resultat utan ställdes för att 
förtydliga eller närmare förstå vad intervjupersonen svarade. Alla intervjuer utfördes 
som personliga intervjuer och de fördelar som kan utvinnas med det är att intervjuerna 
kan bli längre, intervjuaren får ta del av reaktioner så som ansiktsuttryck eller 
osäkerhet och intervjupersonen ger ofta mer utförliga svar jämfört om det exempelvis 
hade genomförts en telefonintervju (Bryman & Bell, 2013, s. 219). Det negativa som 
kan uppstå med en personlig intervju är det faktum att intervjupersonen kan påverkas 
av olika faktorer hos intervjuaren så som kön, ålder eller till och med intervjuarens 
närvaro. Deras svar kan påverkas på så vis att de svarar så som de tror att intervjuaren 
skulle uppskatta att de svarar (Bryman & Bell, 2013, s.220).  
 
Inga krav ställdes på intervjupersonen att de var tvungna att svara på alla frågor och 
de fick avböja att svara om de ville. Detta med hänsyn till deras integritet och 
förmåga att kunna svara på frågan. Ingen av respondenterna valde att avstå från att 
svara på någon fråga. Bryman & Bell (2012, s. 143-144) tar upp fyra etiska aspekter 
inom olika huvudområden som bör tas till hänsyn vid en forskning. Dessa är; om det 
uppstår någon skada för deltagarnas del, om det förekommer någon brist på samtycke 
från deltagarnas sida, om det inkräktar på privatlivet och om det förekommer någon 
form av bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande av viktig information. 
Alla dessa faktorer har tagits till hänsyn under studiens gång och togs även till hänsyn 
vid utformning av intervjuguiden. Frågorna inom kategorin genomgå personlig 
förändring kan anses vara privata men intervjuaren fick välja att avböja om denne 
ville, vilket ingen av respondenterna valde att göra. Ingen av intervjuerna 
publicerades utan medverkandes godkännande.  
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2.7 Metodologisk sammanfattning 
I detta avsnitt så har de metoder, synsätt och tillvägagångsätt som använts i denna 
specifika studie presenterats. De tillvägagångssätt som stod som grund till denna 
studie var en hermeneutisk kunskapssyn i kombination med en konstruktionistisk 
verklighetssyn. De vetenskapliga utgångspunkter som definierats låg sedan som grund 
för denna studies syftes- och problemformulering. Studien utgick från ett deduktivt 
angreppssätt där semistrukturerade intervjuer genomfördes för den kvalitativa studien. 
Detta i syfte för att finna svar till studiens forskningsfråga. För att säkra kvaliteten på 
studien så granskades intervjuguiden och det målinriktade urvalet noga genom god 
förberedelse i form av teoriundersökning och interna dokument från fallföretaget. 
Slutligen avslutades metodavsnittet med en diskussion kring de etiska aspekterna som 
medföljer vid en studie av detta slag samt en reflektion för att säkerställa studiens 
trovärdighet.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
  



	
	

	 18	

3. Teori 
I studiens teoriavsnitt presenteras var studien ställer sig i förhållande till tidigare 
forskning och de begrepp som är viktiga för studien definieras. Avsnittet mynnar 
sedan ut i de teorier som kommer användas för att besvara studiens syfte och 
forskningsfråga. 
 

3.1 Utgångspunkter och definitioner  
Nedan presenteras hur studien förhåller sig till tidigare organisations-
förändringsforskning. 
 

3.1.1 Processuellt perspektiv på organisationsförändring 
Organisationsförändringar är ett centralt område inom organisationsforskningen. 
Forskare inom området är däremot inte överens om vilket tillvägagångssätt som bör 
användas vid studier av organisationsförändringar. Van de Ven och Poole (2005) 
hävdar att detta beror på olika ontologiska och epistemologiska utgångspunkter kring 
begreppet organisation. De menar att tillvägagångssättet inom organisations- 
förändringsforskningen beror på huruvida forskaren ser organisationer som ett verb 
eller ett substantiv. Det ontologiska synsättet på organisationer som ett substantiv ser 
organisationer som ”ting” eller sociala enheter vars identitet är oförändrad i 
utvecklingen från ett organisatoriskt tillstånd till ett annat.  
 
Forskare som istället ser organisationer som verb menar att det är via organiserings- 
processer som organisationer skapas. Ett sådant processperspektiv hävdar att en 
organisations identitet upprätthålls av en mängd kontinuerliga processer. 
Organisationer bildas och ombildas kontinuerligt och det görs ingen åtskillnad mellan 
stabilitet och förändring då båda skapas av organiseringsprocesser (Van de Ven & 
Poole, 2005). Denna studie genomförs med en syn på organisation som ett verb då det 
stämmer väl överens med det konstruktionistiska synsätt som studien genomförs ur. 
Ett sådant processperspektiv på organisationer innebär i förlängningen att förändring 
är det som skapar organisationer (Tsoukas & Chia, 2002). Organisationen blir med ett 
sådant fokus resultatet av organiserings- och förändringsprocesser (Iveroth 2010). 
Precis som Tsoukas och Chia (2002) förtydligar innebär detta inte att organisationer 
konstant förändras utan att det inom organisationer finns pågående processer av 
förändring. Nedan förtydligas vad som menas med organisationsförändring i denna 
specifika studie.  
 

3.1.2 Organisationsförändringens omfattning 
Då organisationsförändringar kan innefatta allt från förändringar på individ- och 
arbetsgruppnivå och innefatta delar eller hela organisationer (Van de Ven & Poole, 
1995) finns ett värde i att förtydliga vad som menas med organisationsförändring i en 
specifik studie. Kotter (1996) menar att man kan skilja mellan det han kallar en 
transformation och en organisationsförändring. En transformation innefattar 



	
	

	 19	

förändringsprojekt i både stor och liten skala som hänger ihop, har olika tidshorisont 
och sker på olika nivåer och är därmed ett bredare begrepp än förändring. I begreppet 
transformation ryms allt från de småskaliga förändringar som relaterar till en mer 
grundläggande och radikal förändring som ändrar ett företags strategiska kärna 
(Kotter, 1996). Då den omstrukturering som exempelföretaget genomgått har som 
syfte att förändra företagets arbetssätt och strukturer är det en sådan transformation 
som menas då ordet organisationsförändring används i denna studie. 
Förändringsarbetet som sker på mellanchefernas avdelningar är exempel på 
förändringar av mindre skala som ingår i koncernens mer heltäckande förändrings- 
arbete. Nedan förklaras hur en förändring kan präglas av att vara både planerad och 
emergent.  

3.1.3 Planerad och emergent förändring 
Inom organisationsförändringsforskningen går också åsikterna isär kring huruvida 
förändring ska ses som planerad eller emergent. Förespråkarna för planerad 
förändring ser organisationsförändringar som linjära, rationella och episodiska 
processer i stora steg som har sitt ursprung i ledningens beslut och implementeras 
nedåt i organisationen (Weick, 2000). Forskningen kring planerad förändring 
fokuserar också på de olika faser som organisationsförändringar antas genomgå. 
Faserna har inom forskningen lite olika namn men har i grund och botten samma 
innehåll och omfattar faser såsom; identifiering av ett förändringsbehov, planering 
och implementering (Van de Ven & Poole, 1995). Emergent förändring präglas 
istället av kontinuitet, är alltid pågående i små steg och cirkulära iterativa processer 
som sker nedifrån och upp (Weick, 2000).  
 
Den emergenta förändringens tendens att ske i små steg gör också att förändringen 
vanligtvis inte sker lika snabbt som en planerad förändring. Istället för att ta ställning 
för något av de två lägren så förespråkar Weick (2000) en utgångspunkt där en 
organisationsförändring kan ses som bestående av både planerade och emergenta 
inslag. Enligt honom kan den emergenta och kontinuerliga förändringen som sker hos 
och mellan individerna på en arbetsplats utforma den infrastruktur som sedan avgör 
om ett planerat förändringsinitiativ blir lyckat eller inte. Orlikowski beskriver 
åtskillnaden mellan planerad och emergent förändring genom att definiera emergent 
förändring som; "The realization of a new pattern of organizing in the absence of 
explicit a priori intentions" (Orlikowski 1996, s 65). Då denna studie genomförs ur ett 
mikroperspektiv av mellanchefernas arbete i en pågående organisationsförändring 
som initierats av ledningen bedöms det finnas ett värde i att ha ett öppet 
förhållningssätt och utgå ifrån att organisationsförändringar kan bestå av både 
planerade och emergenta inslag. Att utgå från ett processperspektiv på förändring gör 
det också möjligt att ge insyn i det mindre utforskade området gällande vad som sker 
mellan de olika förändringsfaser som dominerar forskningen kring planerad 
förändring (Tsoukas & Chia, 2002; Iveroth, 2010). I efterföljande avsnitt behandlas 
det för studien relevanta begreppet förändringsagent. 
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3.2 Förändringsagenten i en organisationsförändring 
Inom organisationsförändringsforskningen kallas som tidigare nämnts den eller de 
aktörer som är ansvariga för att starta, stödja, rikta, hantera och implementera ett 
förändringsinitiativ eller ett förändringsprogram för förändringsagenter. Den 
mänskliga aktören, antingen en enskild individ eller en grupp, kan inneha agens i en 
förändring. Det innebär att en sådan aktör har förmågan att agera i en situation för att 
ändra strukturer och därmed skapa förändring (Iveroth, 2010). Då denna studies syfte 
är att undersöka hur mellanchefen som förändringsagent arbetar i en förändring är det 
just mellanchefen som förändringsagent som kommer studeras. Aktören är alltså den 
individ, grupp eller artefakt som har förmågan att förändra sociala strukturer. 
Strukturer består i sin tur av mänskliga eller fysiska resurser som exempelvis 
informationssystem, roller, arbetsrutiner och processer. Dessa strukturer påverkar i sin 
tur system av mänskliga relationer (Iveroth, 2010).  
 
Den här studien kommer, i likhet med Iveroths (2010) studie, genomföras med en syn 
på förändring som något som har sitt ursprung i samspelet mellan aktörer och 
strukturer. Balansen och samspelet mellan aktörer och strukturer ses som viktigt för 
förändring (Brown & Eisenhardt, 1997). De strukturer som förändras på 
organisationen är bland annat införandet av nya informationssystem samt införandet 
av nya arbetsrutiner som mellancheferna ansvarar för att införa på sina respektive 
avdelningar. Den definition av mellanchef som är relevant för denna studie behandlas 
mer i detalj i efterföljande avsnitt 3.3 nedan. Tsoukas och Chia (2002) menar att det 
förekommer en dominans av det strukturella perspektivet inom organisations-
förändringsforskningen vilket innebär att aktör- och agensperspektivet inte fått samma 
uppmärksamhet som inom andra forskningsområden. Denna studie bidrar med ett 
inifrånperspektiv på mellanchefernas förändringsarbete genom att undersöka 
mellanchefernas syn på arbetet som aktörer i ett pågående förändringsarbete. 
 
I sin studie presenterar Caldwell (2003) en genomgång av forskningen kring 
förändringsagenter. Enligt Caldwell (2003) kan forskningen som genomförts inom 
området delas in i fyra olika teoretiska modeller kring förändringsagenten i 
förändring. De fyra teoretiska modellerna är; ledarskaps-, arbetslednings-, 
konsulttjänst- och gruppmodeller. Uppdelningen ger en teoretisk och empirisk 
utgångspunkt för att tydliggöra skillnader och likheter mellan förändringsagenter. Ett 
förtydligande om vilken teoretisk modell som används i sin studie är enligt Caldwell 
(2003) viktigt för att undvika de endimensionella modeller som präglat 
forskningsområdet.  
 
Indelningen mellan de olika teoretiska områdena sker genom att avgöra om 
förändringsagenten ses som en individ eller grupp av individer samt om aktören finns 
internt inom organisationen eller externt. Inom ledarskapsmodellen ses förändrings- 
agenten som den ledande befattningshavaren eller andra personer i en organisations 
högsta ledning. Dessa individer antas visualisera, initiera och understödja strategisk 
förändring av djupt gående och omvandlande natur. Med sin grund inom 
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organisatorisk utvecklingsforskning ligger fokus på de unika eller heroiska 
ledaregenskaper som förändringsledaren antas behöva (Caldwell, 2003). Lewin 
grundade inom detta forskningsområde begreppet förändringsagenten som den som 
leder organisationen och dess medlemmar genom en linjär process av unfreezing, 
moving och refreezing (Lewin, 1947 s. 34-35). Organisationsförändringar ses inom 
detta område som linjära, bestående av rationell karaktär och med ett tydligt uppifrån 
och ned- styre. Konsekvensen av detta synsätt blir enligt Caldwell (2003) att 
arbetsledares, områdeschefers och andra individers förmåga att agera som 
förändringsagenter i ett förändringsarbete underskattas. Arbetsledningsmodellen växte 
fram som ett svar på dessa svagheter. Intresset för förändringsagenter som befinner 
sig längre ner i organisationshierarkierna ökade också i takt med utvecklingen mot 
plattare och mer dynamiska organisationer (Caldwell, 2003). 
 
Förändringsledarmodellen kompletterades gradvis av ett allt tydligare fokus på roller 
som andra chefer i organisationen, ofta mellanchefer, innehar vid implementeringen 
av en förändring i arbetsledningsmodellen (Caldwell, 2003). Informationsteknologins 
framväxt i kombination med konkurrensmässiga påtryckningar från kunder, 
konkurrenter och andra marknadskrafter resulterade i ett ökat förändringsansvar hos 
individer längre ner i den organisatoriska hierarkin. Dessa individer kan inte enbart 
arbeta med traditionella chefsuppgifter såsom att instruera, styra och kontrollera 
arbetsprocesserna på sina respektive arbetsområden. De måste också inneha mer 
sociala kompetenser som exempelvis förmågan att samla, motivera och få de anställda 
engagerade och redo för förändring (Caldwell, 2003).  
 
För mellanchefer har denna organisatoriska utveckling haft en tydlig inverkan på 
deras roll. De fungerar nämligen inte bara som objekt som påverkas av förändringen 
utan förväntas också agera och påverka förändringen, med andra ord ha agens 
(Storey, 1992). Arbetsledningsmodellen saknar dock aspekter kring den potentiellt 
förändringsledande roll som mellanchefer kan spela om de involveras i arbetet med 
utformning av visioner och strategiska mål för förändringen. Då mellancheferna som 
undersöks i denna studie har ett uttalat ansvar att vara med i planering och utformning 
av de nya arbetssätten på sina avdelningar kan studiens resultat bidra till en rikare bild 
av mellanchefer som förändringsagenter med ett utökat ansvar än enbart det som 
implementerare av ledningens planer och strategier. Enligt Caldwell (2003) handlar 
detta forskningsområdes största svagheter om att fokus lagts på att hitta optimala 
mellanchefsegenskaper. Svagheten med ett sådant fokus är att individer, trots att de 
har liknande egenskaper ändå kan använda dessa på olika sätt beroende på kontext. 
Arbetsledarmodellen motsätter sig den aktivitetsbaserade planerade förändringen och 
förespråkar ett mer processuellt perspektiv på förändring (Burnes, 2000) vilket 
stämmer överens med det förhållningssätt som används i denna studie.  
 
De sista två teoretiska inriktningarna kring förändringsagenter och deras 
förändringsarbete är konsulttjänst- och gruppmodellerna. Konsulttjänsmodellen inne- 
fattar forskning kring förändringskonsulter som anställs externt (Caldwell, 2003) 
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vilket gör den mindre relevant för denna studie som genomförs på individer inom en 
organisation. Det faktum att denna studie genomförs i form av semistrukturerade 
intervjuer med varje enskild mellanchef gör det teoretiska området med 
gruppmodeller som präglas av grupprocesser och gruppinlärning mindre tillämplig i 
denna studie.  
 
Inom organisationsförändringsforskningen brukar traditionellt sett en åtskillnad göras 
mellan förändringsagenter och förändringsmottagare. Förändringsmottagare är de 
aktörer som mottar och anpassar sig efter de förändringar som förändringsagenten 
förverkligar och implementerar i sitt arbete. Förändringsmottagare förknippas ofta 
med någon sorts motstånd till förändringen (Kotter & Schlesinger, 1979). Skillnaden 
mellan dessa två blir desto mindre tydlig när förändringsmottagare används som en 
källa för förändring genom att behandla dem som förändringsagenter (Iveroth, 2010) 
vilket enligt uppsatsförfattarna är fallet med mellancheferna i denna studie. Denna 
studie ämnar undersöka hur nytillsatta mellanchefer arbetar som förändringsagenter 
under en pågående organisationsförändring. Då förhoppningen är att studien ska bidra 
med en empirisk återgivning av mellanchefens arbete och bidrag som 
förändringsagent presenteras i nästa sektion tidigare forskning som genomförts kring 
mellanchefens arbete i organisationsförändring. 
 

3.3 Mellanchefens arbete i organisationsförändring 
Nedan presenteras inledningsvis de många och komplexa roller som forskningen 
kring mellanchefers arbete i organisationsförändringar resulterat i. Sedan 
presenteras de teorier som legat som grund vid utformningen av intervjufrågorna som 
användes i undersökningen. 
	
3.3.1 Mellanchefens många roller i förändring 
Inom organisationsförändringsforskningen finns många olika definitioner av 
begreppet mellanchef. I detta arbete används ingen definition som hänvisar till 
mellanchefens exakta plats i organisationshierarkin. I likhet med Wooldridge et al. 
(2008) handlar utgångspunkten istället om att det som särskiljer mellanchefer från 
andra i organisationen är det faktum att de har nära tillgång till ledningen samtidigt 
som de har kunskap om den operationella verksamheten. Forskningen som beskriver 
de olika roller som mellanchefer har i förändring är fragmenterad (Wooldridge et al. 
2008). Roller som identifierats är bland annat att de är ansvariga för 
implementeringen av planerade förändringar (Floyd & Lane, 2000), säljer lednings- 
förslag till de anställda (Floyd & Wooldridge, 1997) och är mottagare av förändring 
(Balogun & Johnson, 2004). Huy (2002) uppmärksammade i sin studie att mellan-
chefer också måste hantera de anställdas känslor och reaktioner på en förändring. De 
många roller som mellanchefer fyller i ett förändringsarbete är enligt Huy (2002) ofta 
konkurrerande och kräver en balansering av både strategiska och operativa 
förändringsfrågor.  

I sin studie fokuserar Bryant och Stensaker (2011) på mellanchefers utmaning i att 
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hantera de ofta motstridiga rollerna som både förändringsmottagare och 
implementerare. De menar att mellanchefers förmåga att balansera sina roller ofta blir 
avgörande för utfallet av ett förändringsarbete. Som förändringsmottagare måste 
mellanchefen skapa sig en förståelse för vad företagsidéer och planer innebär i den 
operativa kontext som mellanchefen arbetar i (Bryant & Stensaker, 2011). Som 
implementerare förväntas mellanchefen tolka och sälja in förändringen till sina 
underordnade, med andra ord motivera de anställda att bidra till förändringsarbetet 
(Roleau, 2005).  
 
Mellanchefer som agerar implementerare av en förändring som andra initierat och 
planerat riskerar att få sälja in och kommunicera ett förändringsinitiativ som de själva 
inte står bakom. Implementeringen av en av ledningen planerad förändring präglas 
också ofta av oro från mellanchefers håll då de ska hantera de olika förväntningar som 
ställs på dem. Om mellanchefen lägger för mycket fokus på att uppfylla och 
implementera de krav som ställts från ledningen riskerar de tappa sina underordnades 
förtroende eftersom dessa förväntar sig att mellanchefen ska stå upp för dem. Att 
istället lägga för mycket vikt vid att hålla en god relation till sina anställda kan riskera 
resultatet av ett förändringsarbete. Oavsett åt vilket håll som en potentiell obalans 
uppstår så riskerar den alltså få konsekvenser för om organisationsförändringen blir 
lyckad eller inte (Bryant & Stensaker, 2011).  
 
Utmaningen att balansera sina olika roller menar Bryant och Stensaker (2011) kan 
vara särskilt utmanande för mellanchefer som är placerade längre ner i 
organisationshierarkin. Anledningen till detta menar de är att sådana mellanchefer 
sannolikt genomgår större personlig förändring genom att växla från deras tidigare 
yrkesroll till roller som kräver att de utövar förändrings- och ledningsaktiviteter för 
första gången. Mellancheferna på fallföretaget har vid studiens genomförande precis 
tillsatts på sina respektive positioner som ansvariga för sina operationella avdelningar 
vilket gör en sådan aspekt relevant att ta med sig vid undersökningen av hur de 
arbetar i sina roller som förändringsagenter. I efterföljande stycke presenteras den 
teori som i studien använts för att fånga en rik empirisk bild av mellanchefens arbete 
under en organisationsförändring. 
 
3.3.2 Mellanchefens arbete vid implementering av planerad förändring 
Resultatet från Baloguns (2003) studie utmanar de traditionella rollerna som 
förändringsmottagare och implementerare som dominerat forskningen kring 
mellanchefers arbete och roll i förändring. Hon argumenterar istället för ett synsätt på 
mellanchefer som förändringsmellanhänder med fyra roller vid implementeringen av 
ett förändringsinitiativ. De fyra rollerna är; genomgå personlig förändring, hjälpa 
andra genom förändring, driva verksamheten och implementera förändringar på 
avdelningen. I Figur 3 på nästa sida återfinns modellen över mellanchefen som 
mellanhand i sin helhet. Balogun (2003) menar att mellanchefers arbetsbörda under 
en organisationsförändring missbedöms om de endast ses som mottagare och 
implementerare av förändring. En sådan missbedömning från ledningens håll kan i sin 
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tur leda till att mellanchefer blir förändringsmotståndare enbart på grund av att de har 
en för stor arbetsbörda.  
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Figur 3. Mellanchefens arbete i en planerad förändring Översättning av Baloguns (2003, 
s. 75) modell middle managers as change intermediaries 

Mellancheferna som Balogun (2003) studerade genomgick personlig förändring då de 
vid implementeringen fick nya roller och ansvarsområden samtidigt som deras sätt att 
se på sina egna roller förändrades. Denna tolkningsaktivitet skedde gradvis och 
understöddes av formella samtal med ledningen och informell kommunikation med 
andra mellanchefer. Hur mellancheferna tolkar den personliga förändringen är 
avgörande för hur de sedan arbetar med de andra rollerna och därmed också 
avgörande för mellanchefens potentiella strategiska bidrag i ett förändringsarbete.  
Rollen med att hjälpa andra genom förändring klassas i Baloguns (2003) modell i 
likhet med genomgå personlig förändring som en meningsskapande och tolkande roll. 
Mellancheferna hjälpte sina anställda genom förändringen genom att agera 
förändringsförebilder och bemöta förändringsmotstånd med hjälp av formell och 
informell kommunikation. Mellanchefernas informella kommunikation bedömdes lika 
viktig som den mer formella kommunikationen med ledning och kollegor. Enligt 
Baloguns (2003) studie får dessa två meningsskapande och tolkande roller stå tillbaka 
för de mer koordinerande och ledande rollerna driva verksamheten och implementera 
förändringen på avdelningen.  
 
Driva verksamheten var en roll som mellancheferna uppfyllde under tiden som 
förändringar implementerades i organisationen. Denna roll innefattade för 
mellancheferna ett arbete med att jonglera prioriteringar och krävde konstant 
uppmärksamhet. Driva verksamheten är det som för mellancheferna motsvarar 
”business as usual”, arbetet som kännetecknar en mellanchefs vardagliga arbete. Det 
vardagliga arbetet för en mellanchef handlar om att jonglera prioriteringar och olika 
ansvarsområden. Att se till att verksamheten höll igång som den skulle krockade 
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enligt Balogun (2003) ofta med rollen som omfattade att implementera förändringar 
på avdelningen då mellancheferna upplevde att de två rollerna stal tid av varandra. 
Balansen mellan de två var svår då implementering av nödvändiga förändringar var 
avgörande för att driva förändringsarbetet framåt samtidigt som tid och energi var 
tvunget att läggas på driften av verksamheten för att hålla verksamheten igång.  
 
Resultatet för mellancheferna i Baloguns (2003) studie blev en markant överlastning 
av arbete. Hon fastslår därför att mellancheferna måste få tid för att arbeta med 
samtliga fyra roller för att de ska kunna fungera som en strategisk tillgång i ett 
förändringsarbete. Då Baloguns (2003) modell ger en rikare beskrivning av 
mellanchefers till synes komplexa arbete under en förändring än de klassiska teorierna 
kring mellanchefer som förändringsmottagare och implementerare av förändringen 
kommer hennes modell att användas som huvudsaklig teori i denna studie. I syfte att 
fånga de nytillsatta mellanchefernas arbete som förändringsagenter kommer alltså 
Baloguns (2003) modell att tillämpas i det specifika fallföretagets förändringskontext.  
 
Baloguns (2003) teori omfattar mellanchefers arbete vid implementeringen av 
organisationsförändringar som är planerade av ledningen. Då denna studie genomförs 
på ett företag där förändringen istället till viss del formas nedifrån och upp kommer 
teorin om mellanchefen som mellanhand att analyseras ur ett annat perspektiv än det 
som modellen skapades från. När Balogun (2003) påbörjade sin studie utgick hon från 
Floyd och Wooldridges (1992) teoretiska modell A typology of middle management 
involvement in strategy (1992 s. 154). Anledningen till detta var hennes utgångspunkt 
att mellanchefer har ett strategiskt bidrag att ge i en förändringsprocess, en ståndpunkt 
som hon även argumenterade för i den slutliga studien (Balogun, 2003). Det 
agentperspektiv som denna studie genomförs ifrån innebär att uppsatsförfattarna i 
likhet med Balogun (2003) utgår ifrån att mellancheferna kan inverka på ett 
förändringsarbetes utformning. Floyd och Wooldridges (1992) teori kring de 
aktiviteter som mellanchefer kan utföra som påverkar ett företags strategiska riktning 
anses därför vara ett lämpligt teoretiskt komplement till Baloguns (2003) för att 
besvara studiens syfte. Baloguns (2003) teori fokuserar på mellanchefens roll inom 
organisationen medan Floyd och Wooldridges (1992) behandlar de aktiviteter som 
mellanchefen som förändringsagent utför. Floyd och Wooldridges (1992, 1997) teori 
presenteras i sin helhet i efterföljande avsnitt. 
 
3.3.3 Mellanchefens förändringsbidragande aktiviteter 
De fyra strategiska aktiviteter som Floyd och Wooldridge (1992, 1997) hävdar att 
mellanchefen genomför är driva idéer, syntetisera information, möjliggöra 
anpassningsbarhet och implementera. Forskarna utgår ifrån ett perspektiv där 
mellanchefer anses fylla en koordinerande roll där de medlar, förhandlar och tolkar 
kopplingen mellan en organisations strategiska och operationella nivåer (Floyd & 
Wooldridge, 1997). De fyra aktiviteterna delas upp i två uppåtgående och två 
nedåtgående aktiviteter genom vilka mellanchefer har möjlighet att influera ett 
företags riktning och arbete. De två uppåtgående aktiviteterna driva idéer och 
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syntetisera information kan inverka på ett företags strategiska riktning genom att 
ledningen förses med mellanchefens unika tolkning av uppkommande frågor och 
förslag till nya initiativ (Floyd & Wooldridge, 1997).  
 
Driva idéer definieras som den övertygande och beständiga kommunikationen av 
strategiska alternativ till högsta ledningen. Syntetisera information är det andra sättet 
som mellanchefer kan inverka högre ledningen på. I den rollen tolkar och utvärderar 
mellanchefen information som de sedan delger ledningen. Syntetisera information kan 
indirekt leda till att ledningen ändrar sin strategi men innehåller till skillnad från 
rollen som innefattar att driva idéer inte om när mellanchefen medveten arbetar med 
att få igenom en idé (Floyd & Wooldridge, 1992). Floyd och Wooldridge (1997) 
menar att ett företagets arbete och riktning utvecklar sig på ett annat sätt än vad 
ledningen först avsåg på grund av mellanchefens uppåtgående influenser. Möjliggöra 
anpassningsbarhet handlar istället om hur mellanchefer ofta, utan anvisningar från 
ledningen, kan främja flexibla organisationsformer genom att uppmuntra och förmå 
de anställda att vara öppna för förändring och våga experimentera med nya metoder 
(Floyd & Wooldridge, 1992). Rollen att implementera handlar om arbetet där 
mellanchefen genom att leda sina anställda ser till att organisationens strategiska mål 
omvandlas till handlingar på operationell nivå. Enligt Floyd och Wooldridge (1997) 
är det genom de nedåtgående influenserna som mellancheferna fungerar som 
förändringsagenter.  
 
Balogun (2003) fann i sin studie endast exempel på rollen som Floyd och Wooldridge 
(1992) benämner implementera. Baloguns (2003) forskning visade tecken på att 
mellanchefer vid implementeringen av en planerad förändring har väldigt små 
möjligheter att göra det som i Floyd och Wooldridges (1992) teori omnämns som 
driva idéer, möjliggöra anpassningsbarhet och syntetisera information. Hon fastslog 
samtidigt att hennes resultat inte utesluter möjligheten att mellanchefer kan ha ett 
större inflytande i organisationer där förändringen leds genom ett mer decentraliserat 
styre (Balogun, 2003 s. 81). Huruvida mellanchefer i mer decentraliserade 
organisationer har möjligheten att påverka ett företags riktning genom att driva idéer, 
syntetisera information och möjliggöra anpassningsbarhet kommer kunna undersökas 
i denna studie. I teoriavsnittets avslutande stycke nedan sammanfattas och klargörs de 
presenterade teoriernas användning vid undersökningens genomförande. 

3.4 Teorianvändning 
Den teoretiska referensram som har presenterats ovan innehåller uppsatsförfattarnas 
definition av organisationsförändring, mellanchef och förändringsagent. 
Definitionerna förtydligades i samband med de teorier som lyfter fram mellanchefer 
som förändringsagenter samt deras arbete i organisationsförändringar. Som omnämnts 
ovan hävdar Caldwell (2003) att det inom forskningen kring mellanchefer som 
förändringsagenter är viktigt att fånga en rik empirisk bild av mellanchefers arbete 
som förändringsagenter och inte enbart de egenskaper som de bör inneha. För att 
fånga en rik empirisk bild av mellanchefernas arbete i förändringen användes 
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Baloguns (2003) modell över mellanchefens arbete som mellanhand i en 
organisationsförändring som huvudsaklig teori vid utformningen av intervjufrågorna. 
Då denna studie genomförs på ett företag där mellancheferna har ett uttalat ansvar att 
bidra till utformningen av förändringen kompletteras Baloguns (2003) modell med 
Floyd och Wooldridges (1992) teori. Detta med förhoppningen att den kan bidra med 
aspekter som innefattar det bidrag som mellanchefer som förändringsagenter kan ge i 
ett förändringsarbete. Operationaliseringen av teorierna går att ta del av mer i detalj i 
avsnitt 2.3.4. Intervjuguide och operationalisering.  
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4. Empiri   
I detta avsnitt presenteras det empiriskt insamlade materialet. Avsnittet inleds med en 
presentation av förändringsbakgrunden på fallföretaget för att förtydliga vad som 
skett innan studien genomfördes samt för att belysa var i förändringsarbetet som 
mellancheferna befinner sig. Därefter presenteras de intervjupersoner som deltagit i 
de semistrukturerade intervjuerna. Avslutningsvis redovisas en sammanställning och 
presentation av intervjupersonernas svar uppdelade i Baloguns (2003) fyra roller för 
att belysa de olika teman som sedan behandlas i analysen.  
 

4.1 Förändringsbakgrund 
Fallföretaget för denna studie är ett företag som arbetar med försäljning och 
utveckling av mjukvara inom byggbranschen. Den första februari i år genomfördes en 
omstrukturering av organisationsstrukturen som ett led i den tillhörande koncernens 
strategiska arbete. Omstruktureringen innebar att ett led av operationella mellanchefer 
tillsattes mellan ledningen och de olika operationella avdelningarna. Den resulterade 
också i nya operationella avdelningar och en omfördelning av de anställda då 
organisationen gick från att innefatta fem avdelningar till att istället innefatta åtta 
avdelningar. Omstruktureringen resulterade i fyra arbetsområden; produktutveckling, 
försäljning, kommunikation och ekonomi. Inom arbetsområdena produktutveckling 
och försäljning samlades de olika operationella avdelningarna som denna studie 
genomförs på. I denna studie är det de sex nytillsatta mellancheferna för de 
operationella avdelningarna inom produktutveckling och försäljning som intervjuats. 
En visualisering av det nya organisationsschemat som omstruktureringen resulterade i 
kan ses nedan i Figur 4 på nästa sida. De operationella avdelningarnas namn syns inte 
i organisationsschemat då exempelföretaget i studien är anonyma. Istället har studiens 
intervjupersoner fördelats på de avdelningar som de ansvarar för. 
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Figur 4. Fallföretagets nya organisationsschema 

Denna studie fokuserar på förändringsarbetet som pågår efter den omstrukturering 
som presenterats ovan. Ledningens avsikt är att omorganisationen ska ge varje 
avdelning ett specifikt fokus- och ansvarsområde med mer renodlade roller hos de 
anställda. En sådan renodling av roller ska bland annat underlätta ledningens styrning 
och nyrekrytering då en mer specialiserad arbetsprofil är lättare att anställa någon till. 
Innan förändringen hade de anställda väldigt breda och varierande arbetsuppgifter. De 
anställda arbetade med uppgifter som i olika utsträckning bland annat inbegrep 
alltifrån kontakt med nya och befintliga kunder, support och merförsäljning. Oavsett 
vilka av dessa uppgifter som den anställde sysslade med så benämndes samtliga 
anställda med ett och samma begrepp. I denna studie kallar vi detta begrepp för KC.  
Begreppet KC beskrevs av representanten från ledningsgruppen på följande vis; 
 

“Man kan säga att alla var som i samma avdelning. Och det här KC- 
begreppet som vi haft under flera, flera år har blivit så himla brett. I det 
ingick allt ifrån att man var produktledare till att man var säljare, 
jobbade på supporten, att man jobbade med test, allting, allt möjligt helt 
enkelt.” (Intervjuperson i ledningsgruppen, personlig kommunikation, 19 
april 2016) 

 
Vid den inledande intervjun med intervjupersonen från ledningsgruppen sades 
följande om deras förväntningar på mellancheferna i förändringsarbetet:  
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“Det gäller ju att de får ut kommunikationen på ett positivt sätt och 
verkligen börjar försöka sträva mot det vi vill och även säger till om det 
är något som de förstår är omöjligt såsom det här är omöjligt det här 
kan vi inte göra. Så de får ju vara ett slags filter mellan ledning och 
gruppen, åt båda hållen. Så de är nyckelroller i det här”. (Intervjuperson 
från ledningsgruppen, personlig kommunikation 18 april, 2016) 

 
Den inledande mailkorrespondensen från ledningen till de anställda i organisationen 
innehöll efter omstruktureringen information om att de nya mellancheferna för de 
olika arbetsområdena fått i uppdrag att börja forma sina framtidsorganisationer. Där 
underströks också att det inte fanns någon färdig plan eller lösning utan att det är 
något som hela organisationen måste vara med och utforma tillsammans. I det mail 
som gick ut till de anställda under tiden som intervjuerna genomfördes fastslog 
ledningen att organisationen några veckor in i förändringsarbetet befinner sig i en fas 
av “genomförande och utvärdering”. Fasen innebär enligt ledningen en tid som 
präglas av frågetecken kring arbetsuppgifter och ansvarsområden och de anställda 
uppmanas hantera och lösa de frågetecken som dyker upp allt eftersom. Den 
planerade delen av förändringen i form av omstruktureringen är genomförd och nu 
kvarstår arbetet med att forma de nya arbetssätten som ska gälla på de nya 
avdelningarna.  
 

4.2 Presentation av intervjupersoner 
Nedan presenteras de intervjupersoner som medverkade i studien. Eftersom samtliga 
medverkande är anonyma så används fiktiva namn i denna studie.  
 

4.2.1 Intervjuperson A - Adam 
Adam är ansvarig mellanchef för två avdelningar. Som medlem i ledningsgruppen 
med ansvar för arbetsområdet utveckling är denna mellanchef också den ende som 
kombinerar sin roll som mellanchef med ett ansvar för ett helt arbetsområde. 
Sammanlagt har Adam 33 stycken underanställda och håller på att rekrytera fler. Han 
anställdes i samband med att arbetet inför organisationsförändringen påbörjades och 
är därmed relativt ny inom företaget då han anställdes i oktober föregående år. Adam 
har haft en och samma ansvarsområden på företaget sedan anställningen påbörjades. 
 

4.2.2 Intervjuperson B - Bengt  
Bengt har jobbat inom företaget i 21 år och är chef för en avdelning med sex stycken 
underanställda. Innan omstruktureringen satt Bengt i ledningsgruppen och har totalt 
15 års erfarenhet av rollen som avdelningschef på företaget.  
 

4.2.3 Intervjuperson C - Christian  
Christian blev utsedd till mellanchef på en avdelning som uppkommit som resultat av 
omstruktureringen. Han har jobbat inom organisationen i åtta år och har haft flera 
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olika positioner inom företaget men har arbetat främst som säljare där han hade hand 
om större kunder. Mellanchefsansvaret påbörjades först vid omstruktureringen den 1 
februari i år. 
 

4.2.4 Intervjuperson D - David  
David tillträdde sin nuvarande tjänst som mellanchef för ett och ett halvt år sedan men 
har arbetat inom koncernen i sammanlagt 10 år. Omstruktureringen innebar att den 
avdelning som David ansvarar för inkluderades som en del i exempelföretaget från att 
tidigare ha tillhört ett annat dotterbolag. För tillfället har David sju stycken 
underanställda på sin avdelning.  
 

4.2.5 Intervjuperson E - Erik  
Erik har jobbat på företaget i ett år och satt till en början i ledningsgruppen. Vid 
årsskiftet bytte han position då han ansågs behövas som avdelningschef inom en 
specifik avdelning på säljsidan. Innan dess har han 18 års erfarenhet av att vara chef 
inom en annan organisation.  
 

4.2.6 Intervjuperson F - Fredrik  
Fredrik har jobbat inom organisationen i 10 år och har innan han vid 
omstruktureringen tillträdde på positionen som avdelningschef jobbat som KC, vilket 
är ett bredare begrepp för flera olika ansvarsområden så som sälj, utbildning och 
support. Mellanchefsansvaret för den nya avdelningen fick Fredrik efter 
omstruktureringen den 1 februari tidigare i år. 

 

4.3 Mellanchefens arbete i organisationsförändringen 
Nedan presenteras de intervjuade mellanchefernas återgivning av arbetet som 
nytillsatt mellanchef under den pågående organisationsförändringen utefter Baloguns 
(2003) fyra roller.  
 

4.3.1 Driva verksamheten 
På exempelföretaget återger majoriteten av mellancheferna att de arbetar med 
operativa uppgifter och att en stor del av arbetet går åt till att uppnå deras personliga 
budgetmål. Förutom operationella arbetsuppgifter handlar det dagliga arbetet enligt 
Adam, Bengt, David och Fredrik också om personalledning och ansvaret för att 
utveckla nya arbetssätt på sin avdelning i och med förändringen. Den enda vars arbete 
inte består av operativa arbetsuppgifter är Adam som hävdar att arbetet sedan 
anställningen påbörjades präglas av personalledning och strategiskt förändringsarbete. 
Adam säger att han på grund av att han också sitter i ledningsgruppen har mindre 
operationell kontakt och prägel på sitt arbete än de andra mellancheferna på företaget. 
Platsen i ledningsgruppen och det faktum att han inte har erfarenhet sedan tidigare av 
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den bransch som exempelföretaget verkar i har lett till att Adam utsett tre informella 
ledare på sina avdelningar som tar ansvar för den operationella verksamheten istället.  
 
Christian beskriver att den outtröttliga mängd av möjligt arbete gör att han skulle 
kunna jobba hur mycket som helst. Ingen dag är den andra lik och de på förhand 
planerade arbetsuppgifterna förändras dagligen. David skildrar sitt arbete som brett, 
varierande och ett ständigt hoppande mellan olika arbetsuppgifter. Några av de 
arbetsuppgifter som ingår i driften av den dagliga verksamheten handlar om 
projektering, försäljning, godkännande av fakturor och support blandat med 
chefsrelaterade arbetsuppgifter. Enligt Fredrik går största delen av arbetet åt till 
kontakten med befintliga kunder. Fredrik hävdar att de på avdelningen fortfarande är 
kvar i sitt gamla arbetssätt och att arbetet med att uppnå budgeten går före 
förändringsarbetet: 
 

”Jag behöver också göra bokningar och besök för att få in till budget. 
Svårt att balansera rollerna då. Det gnager att man inte kommer framåt 
så fort i den andra rollen. Vi ska genomföra en förändring men samtidigt 
få in pengar och det andra är viktigare så har jag en kund på kroken så 
går det först.” 

 
David omnämner att det dagliga arbetet till stor del handlar om att balansera den nya 
chefsrollen och de gamla arbetsuppgifterna: 
 

“Jag har ju kvar lite av mina gamla sysslor som projektör så jag sitter ju 
och projekterar ganska stor del. Jag är ju inte chef 100%. Utan säg att 
jag kanske jobbar med vardagliga sysslor som kan vara alltifrån 
projektering till, inte direkt försäljning, men ragga in nya jobb, support, 
så det är ju väldigt brett. Och det är kanske 70- 65 % av min arbetstid 
och resterande är chefsrelaterat om man kallar det så” 

 
Bengt säger att det är yttre omständigheter som får styra prioriteringen av arbetet. 
Som exempel ges att arbetet till stor del bestäms av inkommande mail från kunder 
och medarbetare. Adam menar det under arbetet med att prioritera mängden av 
möjliga arbetsuppgifter är viktigt att kunna sortera så att verksamheten hela tiden tar 
sig framåt och inte fastnar i problem eller frågor på detaljnivå för länge.  

 

4.3.2 Implementera förändringen 
David uppger att ingen förändring implementerats på sin avdelning. Anledningen till 
detta menar David är att den grupp anställda som ingår på den avdelningen är 
densamma som innan omstruktureringen och att de fortsätter arbeta på samma sätt 
som innan den genomfördes. Den beskrivning som David ger kring din avdelning är 
att de är en egen “bubbla” som är relativt självgående och arbetar med uppgifter som 
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skiljer sig från övriga organisationen. Omstruktureringen innebar för dem istället att 
avdelningen inkorporerades i organisationen när de tidigare hört till ett annat företag i 
koncernen. Adam och Bengt, som båda tillhör arbetsområdet produktutveckling, 
berättar att de små åtgärder som genomförts är att de utsett olika typer av ledare, 
bland annat produktledare, bland de anställda i sina respektive arbetsområden. Enligt 
Erik är det svårt att säga vilka förändringar som implementerats då det stora 
förändringsarbetet handlar om en kulturförändring. Samtliga mellanchefer berättar om 
att de helst hade velat komma längre i förändringsarbetet än de gjort. 
 
Christian och Fredrik rapporterar om att förändringsarbetet på de respektive 
avdelningarna inte kommit igång på grund av att det vardagliga arbetet med att driva 
verksamheten tagit upp majoriteten av tiden. Christian beskriver bland annat detta 
med följande ord: 
 

”Ska snart ha samtal med de anställda och det blir då tydligare vad de 
vill och vad de har för ambitioner. Då kan man hjälpa dem att trivas och 
utforma hur och vad de vill jobba med. Då kommer det ske mer 
förändringar på individnivå”. 

 
Christian som innan omstruktureringen arbetade som vanlig anställd på företaget 
uttrycker följande om sitt eget arbete som mellanchef i förändringen: 
 

”Ännu har jag inte klivit ur min gamla roll men önskar att jag kunde 
fokusera 100% på nya rollen. Ansvarsområden i den nya rollen är att 
driva implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet, få 
medarbetare att hitta sina positioner”. 

 
Christian understryker också att svaren på intervjufrågorna gällande förändrings-
arbetet troligtvis skulle sett helt annorlunda ut om de ställdes vid ett senare tillfälle. På 
avdelningarna som Christian och Fredrik ansvarar för arbetar anställda som tidigare 
hade titeln KC. Fredrik uttrycker att det är en utmaning att ta fram och implementera 
nya mer renodlade arbetssätt på avdelningen då han själv gör gamla arbetsuppgifter 
och fortfarande ser ett värde i KC – begreppet. Enligt Fredrik kommer det egna 
engagemanget kring att ta fram och leda utvecklingen av det nya sättet att arbeta vara 
avgörande för om någon förändring kommer bli verklighet. Adam, Bengt och Erik 
uttalade också ett sådant förändringsansvar.  
 
Samtliga intervjupersoner berättar om hur de arbetar med att generera idéer kring hur 
de ska arbeta i de olika grupperna av anställda. Adam anger att han ser tendenser hos 
de anställda i form av att de börjar engagera sig allt mer i hur den framtida 
avdelningen ska se ut och arbeta. För att få de anställda att reflektera kring deras 
arbetssituation planerar Bengt att hålla i avdelningsmöten med specifik avsikt att 
generera idéer för framtiden. Samtliga intervjupersoner berättar att de vidarebefordrar 
de idéer som bedöms lämpliga till ledningen. Adam, Erik och Fredrik uppger också 
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att de inte alltid behöver presentera ett förändringsförslag via ledningen utan kan 
implementera det direkt på sina avdelningar. 
	

4.3.3 Hjälpa anställda genom förändring 
De anställdas reaktioner på förändringen skiljer sig åt från avdelning till avdelning. 
Medan Bengt och Fredrik berättar att de mestadels fått positiva reaktioner från sina 
anställda rapporterar Adam och Christian att reaktionerna varit blandade. David säger 
att de anställda var väldigt oroliga under de inledande veckorna efter om- 
struktureringen och Erik berättar att en stor del av sitt förändringsarbete gått åt till att 
bemöta de anställdas motsträviga inställning till förändringen. Adam, som är relativt 
nyanställd på företaget, talar mycket om vikten att bygga förtroende hos sina 
anställda. Detta gör han genom att jobba individuellt med varje anställd, har möten så 
att de får känna sig delaktiga i processen och han planerar även att ha medarbetar- 
samtal.  
 
Samtliga intervjupersoner trycker på det faktum att de som mellanchefer ska vara 
tillgängliga och lyssna på de anställda när de behöver tala ut, inte bara på formella 
möten utan även i vardagen ”ute i korridoren”. David och Erik talar även mycket om 
betydelsen av att förklara för de anställda varför förändringen sker och be den högre 
ledningen om ytterligare information för att på så vis kunna kväva oro och 
tveksamheter. De talar även om att försöka hålla en mjuk framtoning och inte svara 
för hårt på den kritik som de kan få av de anställda. David säger: 
 

”Så jag har ju fått ta det om och om igen och lägga fram ytterligare 
saker för att visa såhär är tanken med det här och det är inte som ni tror 
och spekulerar. Jag hade ju fått information men jag gick nästan ett steg 
till och bad att få extra. Och sedan förmedlade jag det ytterligare ett par 
gånger bara för att, ja, kväva all oro och tveksamhet.”  

 
Fredrik berättar att han försöker lyssna och känna av stämningen genom att prata med 
de anställda dagligen. Anledningen till detta är att han ser det som sin uppgift att 
representera vad gruppen vill till ledningen och samtidigt förmedla vad företaget vill 
till de anställda. Erik berättar att han i arbetet med att hantera de anställdas motstånd 
haft begränsad möjlighet att få lufta sina tankar i frågan med någon kollega.  
 

”Jag måste lead by example, vara vänlig, lättsam och öppen även om de 
jag pratar med är motarbetande. Tidigare har jag haft team som har stått 
bakom mig men så är det inte här utan det har varit skitjobbigt. Dom 
respekterar inte alla mig som chef och dom kör med härskartekniker. Det 
är nedbrytande.” (Erik, personlig kommunikation, 20 april, 2016) 

 
Enligt Erik så är han utförare och kulturbärare av förändringen och är med sitt sätt att 
vara droppen som kan urholka stenen.  



	
	

	 35	

	

4.3.4 Genomgå personlig förändring 
Samtliga intervjupersoner kunde ge exempel på hur den nya rollen som mellanchef 
med ansvar i förändringsarbetet inneburit personliga förändringar för dem. Adam som 
är relativt ny på företaget ser förändringen som något positivt då det ger honom 
möjlighet att sätta sin prägel på verksamheten. Parallellt med förändringsarbetet 
arbetar Adam med att lära känna organisationen och sin plats i den. Christian och 
Fredrik berättade att det nya personalansvaret innebar en stor omställning. Den 
personliga förändringen handlade för de båda om att gå från att endast vara anställd i 
organisationen till att vara mellanchef med samma operationella mål som de haft som 
anställda. De menar att det är svårt att ställa om från att vara en i gänget till att vara en 
ledare. Samtidigt berättar de att det är en utmaning att svara till ledningens 
förväntningar och samtidigt stå upp för de anställda. David ser sig själv som medlare 
mellan ledning och anställda och vice versa. Organisationsförändringen har för David 
inneburit att han i större utsträckning än tidigare måste lyssna in och se till 
organisationen som helhet. Fredrik beskriver hur arbetet som mellanchef innebär 
förväntningar från andra i organisationen: 
 

“Ja, det är ju en ny roll för mig att vara chef och de skapar en viss 
förväntning från gruppen att jag är där och står upp för dem men även 
bära ut vad företaget vill.“ 

	
Samtliga intervjupersoner berättar om hur de bollar tankar och får stöd från sina 
kollegor i samma situation och från ledningen. Både Bengt och Erik var tidigare 
medlemmar i ledningsgruppen men har i och med den nya rollen som mellanchef tagit 
ett steg nedåt i hierarkin. Detta är något som bland annat inneburit att de har mindre 
tillgång till information och en mer begränsad insyn i företagets strategiska arbete än 
tidigare. Bengt hävdar att det faktum att han fått mindre insyn i företaget för honom 
personligen har inneburit en utmaning då engagemanget i organisationens arbete 
minskat. Samtidigt betonar Bengt att det som förmedlas till de anställda är en positiv 
inställning till företaget och förändringen eftersom det ingår i hans roll som 
mellanchef. Bengts egna ord lyder som följande: 
 

“Det jag påverkas mest av, av att ha varit med i en ledningsgrupp i 15 
år, så får jag istället information av X och X, ibland. Så det är en 
jättestor skillnad. Den skillnaden påverkar mig litegrann kanske 
engagemanget inte blir lika stort och djupt. Jag ser inte riktigt hela 
helheten, även om jag tror att de i ledningen är väldigt öppna.” 

 
Samtliga mellanchefer berättar om hur arbetsbelastningen ökat till följd av den nya 
positionen i företaget och det pågående förändringsarbetet.  
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5. Analys   
 
Studiens analysavsnitt inleds med en kort analys av vad förändringsarbetet på 
exempelföretaget omfattar. Sedan förs en analys kring mellanchefernas arbete i 
förändringen fördelat på Baloguns (2003) fyra roller. Avslutningsvis förs en analys 
kring hur mellancheferna som förändringsagenter bidrar i förändringsarbetet. 
 

5.1 Den studerade organisationsförändringen 
I teoriavsnittet klargjordes att uppsatsförfattarna vid studiens genomförande utgått 
ifrån ett förhållningssätt där organisationsförändringar kan bestå av både planerade 
och emergenta inslag. På exempelföretaget var det företagsledningen som 
tillsammans med koncernledningen var initiativtagare till förändringen. De 
identifierade ett förändringsbehov och fattade också ett beslut om att första steget i 
förändringsarbetet skulle vara en omstrukturering av organisationsstrukturen på 
företaget. Förfarandet hade fram till omstruktureringen en uppifrån och ner- karaktär 
där ledningens beslutsfattande fick konsekvenser ända ner på individnivå. Likheterna 
med den teoretiska beskrivningen av en planerad förändring som något episodiskt och 
linjärt som planerats av ledningen (Van de Ven & Poole, 2995; Weick, 2000; Lewin, 
1947) är i detta fall tydliga.  
 
I det förändringsarbete som pågår efter omstruktureringen finns däremot ingen tydlig 
plan för hur arbetet ska fortgå. Ledningen har gett mellancheferna i uppdrag att vara 
ansvariga för att forma sina framtidsorganisationer tillsammans med övriga anställda. 
De anställda uppmanas bidra i utformandet av de nya arbetssätten i organisationen 
och ombeds också ha förståelse för den period av osäkerhet som väntar innan 
skillnaderna mellan de olika avdelningarna blivit tydliga och organisationen börjar 
fungera i sin helhet. Orlikowskis (1996) åtskillnad där emergenta organisations- 
förändringar, till skillnad från planerade, präglas av att nya mönster att organisera 
förverkligas utan explicit uttalade mål, tydliggör att förändringen på exempelföretaget 
också präglas av emergenta inslag. Enligt Weick (2000) är den emergenta 
förändringen en förändring som sker kontinuerligt i små steg. Exempel på detta kan 
återfinnas i mellanchefernas frustration med att förändringsarbetet på deras respektive 
avdelningar ännu inte kommit så långt.  
 
Organisationsförändringen som studeras har ingen på förhand bestämd plan som ska 
implementeras på avdelningarna. Den följer alltså inte de tydligt åtskilda faserna 
planera och implementera som teoriområdet planerad organisationsförändring (Van 
de Ven & Poole 195) fokuserar på. Istället skulle förändringen kunna beskrivas som 
om den befinner sig mellan dessa faser där planering och implementering sker 
parallellt och har sitt ursprung i organisationens olika operationella avdelningar. 
Återgivningen och analysen av mellanchefernas arbete som förändringsagenter i 
denna studie bidrar alltså med insyn om mellanchefers förändringsarbete mellan de 
olika faser som dominerar forskningen om planerad förändring. Nedan analyseras de 
nytillsatta mellanchefernas arbete under den pågående organisationsförändringen.  
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5.2 Mellanchefens arbete i förändringen 
I studiens teoriavsnitt återgavs hur Balogun (2003) i sin studie menade att mellan- 
cheferna agerar förändringsmellanhänder genom fyra sammanlänkade roller. Nedan 
analyseras hur mellancheferna på fallföretaget arbetar under förändringsarbetet. 
Studien genomförs som tidigare nämnts utifrån en konstruktionistisk verklighetssyn. 
Konsekvensen av detta blir att analysen blir ett resultat av uppsatsförfattarnas tolkning 
av intervjupersonernas återgivning av deras verklighetstolkningar (Saunders et al. 
2012, s. 137). 	

5.2.1 Driva verksamheten 
Precis som i Baloguns (2003) studie kan det i samtliga mellanchefers arbete på 
fallföretaget identifieras exempel på hur en stor del av det dagliga arbetet gick åt till 
att driva verksamheten. Detta arbete pågick parallellt med det pågående 
förändringsarbetet. Balogun (2003) definierar driva verksamheten som ”business as 
usual”, ett arbete som för mellanchefer innefattar jonglering av olika ansvarsområden 
och sortering av prioriteringar. Mellancheferna på exempelföretaget återger hur den 
stora mängd möjligt arbete gör det nödvändigt för dem att prioritera. Både Bengt och 
David belyste hur utomstående faktorer såsom kundförfrågningar och mail från 
kollegor fick styra arbetsdagarnas utformning. Samtidigt belyser majoriteten av 
intervjupersonerna hur det för mellancheferna på exempelföretaget också handlar om 
att arbeta i den operativa rollen som de fortfarande har kvar sedan tiden innan de 
började arbeta som mellanchefer.  
 
Mellancheferna på exempelföretaget arbetar i stor utsträckning med att uppnå de 
personliga budgetmålen. Detta innebär att de som är nya i mellanchefsrollen jonglerar 
både de ansvarsområden som mellanchefsrollen för med sig samtidigt som de 
balanserar den gamla operativa arbetet då de fortfarande har personliga budgetmål. 
Fredrik menade till och med att det operationella arbetet fick gå före förändrings- 
arbetet. Till skillnad från Baloguns (2003) studie kan här därmed identifieras en 
ytterligare aspekt i mellanchefernas arbete med att driva den dagliga verksamheten. 
Prioriteringen av ansvarsområden handlar för majoriteten av mellancheferna om 
balansen mellan å ena sidan deras egna operationella arbete och å andra sidan deras 
ansvar som mellanchef och som ansvarig ledare av förändringen. För Christian och 
Fredrik innebär rollen att driva verksamheten inte bara ”business as usual” utan 
innehåller i sig ett förändringsarbete då de tidigare inte haft ansvaret för någon 
avdelning.  

5.2.2 Implementera förändring 
I Baloguns (2003) studie fick rollen implementera förändring ofta stå tillbaka för 
arbetet med att driva verksamheten. I denna studie finns empiriska exempel på att 
mellancheferna på exempelföretaget befinner sig i början av förändringsarbetet och få 
exempel på förändringar som implementerats på de olika avdelningarna kunde 
identifieras. Precis som i Baloguns (2003) studie anger intervjupersonerna att det är 
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arbetet med att driva verksamheten som tar upp tiden som borde läggas på arbetet 
med förändringen. 
 
Fredrik menar att en av anledningarna till att få förändringar implementerats hos de 
anställda på avdelningen beror på att han själv är kvar i det gamla tänket kring hur 
han ska arbeta. Detta skulle kunna ses som ett bevis för att förändringsarbetet för 
nytillsatta mellanchefers innebär en utmaning i att prioritera mellan dåtid och framtid. 
Prioriteringen mellan dåtid och framtid handlar för mellanchefen om att ge plats för 
den nya rollen på den nya avdelningen på bekostnad av det gamla sättet att arbeta. 
Den bild som mellancheferna ger gällande att de inte kommit så långt i 
förändringsarbetet förstärks av de mailutskick som ledningen skickat ut i 
organisationen. Den oro som Bryant och Stensaker (2011) menade uppkommer för 
mellanchefer under arbetet med att implementera förändringar kan inte identifieras 
hos mellancheferna på exempelföretaget. Mellancheferna uttrycker istället en 
gemensam bild av frustration över att inte ha kommit igång mer med förändrings- 
arbetet. På exempelföretaget kan noteras att implementeringarna i form av införandet 
av ett nytt ärendehanteringssystem och framtagandet av nya arbetssätt planeras och 
ansvaras helt av mellancheferna i samarbete med de anställda på sina respektive 
avdelningar.  
 
Arbetet med att implementera förändring har olika innebörd för mellancheferna på 
exempelföretaget. I studiens empiriavsnitt tydliggjordes bland annat hur mellan- 
cheferna i sitt förändringsarbete försöker komma in i sin nya roll som mellanchef, 
försöker lämna sina gamla roller och inför nya informationssystem på avdelningarna. 
Mellancheferna berättade också om hur de försöker ta fram nya idéer kring arbetssätt 
och få de anställda engagerade att bidra i förändringsarbetet. Faktum är att inga av de 
uppgifter som omnämns handlar om implementering av förändringar som planerats 
från ledningens håll. Förändringsinitiativen förväntas istället komma från 
verksamhetens rötter. Kanske kan begreppet implementera förändring därför inte 
anses vara fullt applicerbart på mellanchefernas arbete på exempelföretaget. Deras 
förändringsarbete handlar snarare om att leda utformningen av förändringen istället 
för att implementera några på förhand planerade förändringar. Rollen att ta fram det 
nya arbetssättet identifierades också bland mellancheferna i den organisation som 
undersöktes i en av uppsatsförfattarnas tidigare studier (Millbert & Nilsson, 2014). 
Hur mellancheferna på exempelföretaget arbetade med att leda utformningen av det 
nya arbetssättet behandlas mer i analysavsnitt 5.3 som behandlar mellanchefernas 
bidrag som förändringsagent i förändringen. 
	

5.2.3 Hjälpa anställda genom förändring 
På exempelföretaget kan det precis som i Baloguns (2003) studie identifieras flera sätt 
som mellancheferna hjälper de anställda genom förändring. En stor del av det arbetet 
handlar för mellancheferna på fallföretaget om att med hjälp av formell och informell 
kommunikation försöka vara öppen och tillgänglig för de anställdas tankar och frågor. 
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Den formella kommunikationen handlar om personalmöten och förekommer på vissa 
avdelningar. Majoriteten av arbetet med att hjälpa de anställda sker dock i form av 
informell daglig kommunikation. På exempelföretaget tycks den informella 
kommunikationen, den som mellancheferna gör på daglig basis i form av hur de 
agerar och bemöter sina anställda, vara av större betydelse för arbetet med att hjälpa 
de anställda genom förändring än den mer formella kommunikationen. Detta resultat 
skiljer sig från Baloguns (2003) som menade att den informella var lika viktig som 
den formella. Hur de anställda uppfattar att mellanchefernas formella eller informella 
kommunikation hjälper deras meningsskapande under förändringen ligger utanför 
denna studies syfte och kunde inte utläsas vid studiens empiriska insamling.  
 
På exempelföretaget kan en skillnad mellan hur de anställdas oro respektive motstånd 
hanterats. De anställdas oro kunde David minska genom att förse de anställda med 
ytterligare information från ledningen som besvarade deras frågor. I de fall där 
mellancheferna stött på uttalat förändringsmotstånd återgavs inga specifika aktiviteter 
som mellancheferna genomfört utan motståndet besvarades istället genom att 
mellancheferna agerade som förebilder för hur de vill att de på avdelningen ska agera 
och vara.  

 
5.2.4 Personlig förändring 
Samtliga mellanchefer på fallföretaget kunde ge exempel på att de genomgår 
personlig förändring under det pågående förändringsarbetet. Trots att Adam inte varit 
del av företaget innan organisationsförändringsarbetet så genomgår han ett tolknings- 
arbete som omfattar sin roll och plats i organisationen. För Adam handlar 
tolkningsarbetet kring vilken roll han har däremot inte om hur den förändras då han 
inte haft någon annan roll än den han har i dagsläget. Balogun (2003) visade att den 
personliga förändringen handlade om att mellancheferna fick nya ansvarsområden och 
fick omvärdera sin uppfattning om sina roller i organisationen. Davids avdelning 
ingår sedan omstruktureringen i organisationen och för honom handlar den personliga 
förändringen om att se sig själv som en del i organisationen. Fyra av de sex 
mellancheferna återger berättelser om hur den största förändringen för dem 
personligen är att de flyttats uppåt eller nedåt i organisationshierarkin. Bengt och Erik 
berättar om hur det faktum att de inte längre ingår i ledningsgruppen har lett till att de 
inte får ta del av lika mycket information och ibland känner ett sviktande engagemang 
till företaget. Christian och Fredrik som istället gått från att arbeta på operationell nivå 
till att ha ansvar för var sin avdelning skildrar att de upplever ett ökat ansvar och 
förväntningar från både ledning och de anställda. Dessa förväntningar uppger de 
ibland är motstridiga vilket stämmer väl överens med det resultat som Bryant och 
Stensaker (2011) redovisade.  
 
Precis som i Baloguns (2003) studie återger mellancheferna på exempelföretaget att 
de söker stöd från både individer som sitter i ledningen men också från de andra 
mellancheferna som befinner sig i samma situation. Balogun (2003) fastslog att 
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mellancheferna inte fick nog med tid för arbetet med att genomgå personlig 
förändring. Ingen av mellancheferna har uttryckt att de skulle vilja ha mer tid till det 
arbetet men Erik belyser att han i sitt arbete inte kunnat dela med sig, eller dela, 
bördan som det inneburit för honom personligen att hantera de anställdas 
förändringsmotstånd. Balogun (2003) menade att mellanchefernas tolkningsarbete i 
rollen genomgå personlig förändring hade ett avgörande inflytande på hur de arbetade 
med de olika rollerna och därmed mellanchefernas bidrag i ett förändringsarbete. I 
denna studie är det svårt att avgöra huruvida mellanchefernas personliga förändring 
hade ett avgörande inflytande på hur de arbetade med sina olika roller. Att arbetet 
med sina personliga förändringar hade ett inflytande på mellanchefernas engagemang 
kan däremot uttydas.  
	
I den analys som förts ovan har mellanchefernas arbete som mellanhand i 
förändringen uppmärksammats. I analysen återfanns bevis på att det dagliga arbetet 
med att driva verksamheten till stor del präglades av det operationella arbetet med att 
uppfylla de personliga mål som kvarstod sedan tiden innan intervjupersonerna fick sin 
roll som mellanchefer. Bland intervjupersonerna återfanns också exempel som talar 
för att den personliga förändringen som nytillsatta mellanchefer genomgår handlar om 
förändringen att gå från en annan plats i hierarkin för att istället bli mellanchef. På 
exempelföretaget kan det till skillnad från Baloguns (2003) studie identifieras få 
exempel på rollen implementera förändring bland mellancheferna. Mellancheferna på 
exempelföretaget gör precis som i Baloguns (2003) studie en åtskillnad mellan arbetet 
med att driva verksamheten och det pågående förändringsarbetet. Det pågående 
förändringsarbetet präglas dock inte av implementering av förändringar som planerats 
av ledningen utan snarare om hur mellancheferna försöker ta fram ett nytt arbetssätt 
på sina avdelningar. Hur mellancheferna arbetade för att bidra i utformandet av de 
nya avdelningarna behandlas i efterföljande avsnitt. 
	

5.3 Mellanchefens bidrag i förändringen 
Här analyseras hur mellancheferna på fallföretaget arbetar för att bidra i 
utformandet av den nya organisationen. Analysavsnittet tar avstamp i en reflektion 
kring huruvida de fyra aktiviteter som Floyd och Wooldridges (1992, 1997) kan 
identifieras i mellanchefernas arbete som förändringsagenter. Analysen avslutas med 
en reflektion kring mellanchefen som förändringsagent. 
 

5.3.1 Mellanchefens bidrag som förändringsagent i förändringen 
Floyd och Wooldridge (1992, 1997) menar att mellanchefer genom de två 
uppåtgående aktiviteterna driva idéer och syntetisera information kan inverka på 
ledningens arbete och därmed ett företags strategi och riktning. Till skillnad från 
Baloguns (2003) studie kan det bland mellancheferna på exempelföretaget identifieras 
ett arbete där information om förändringsarbetet och idéer kring hur arbetet ska gå 
fortgå förmedlas till ledningen. Flera mellanchefer nämner hur de skulle vilja och i 
vissa fall får idéer från de anställda angående avdelningens framtida arbetssätt som de 
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sedan vidarebefordrar till ledningen. Samtliga mellanchefer berättar om hur de på ett 
enkelt sätt via informell kommunikation kan kommunicera sådan information till 
ledningen på daglig basis. På exempelföretaget kan det också utläsas att mellan- 
cheferna inte vidarebefordrar alla idéer och all information till ledningen. Vad gäller 
urvalet kring vilka idéer som presenteras är det tydligt att det är sådana som 
mellancheferna anser värdiga att ”sälja in”. Intervjupersonerna berättar att de dels inte 
lägger fram förslag som de inte själva anser relevanta för ledningen att ta del av och 
dels att det förekommer att de implementerar förslag eller idéer kring förändringar på 
sina avdelningar utan att rådfråga ledningen. Detta skulle kunna ses som ett exempel 
på hur mellancheferna vid en förändring som formas nedifrån och upp utformar och 
präglar förändringsarbetet. Mellancheferna på exempelföretaget har alltså stort 
inflytande gällande vilka förändringar som genomförs på sina avdelningar. Floyd och 
Wooldridge (1997) menade att ett företagets arbete och riktning utvecklade sig på ett 
annat sätt än vad ledningen inledningsvis avsett på grund av mellanchefens 
uppåtgående influenser. I denna studie kan vi se exempel på hur företagets riktning i 
förändringsarbetet formas av de beslut som mellancheferna fattar helt utan 
inblandning från ledningens håll. 
 
De nedåtriktade aktiviteter som Floyd och Wooldridge (1992, 1997) kallar möjliggöra 
anpassningsbarhet och implementera menade dem var aktiviteter som gör att 
mellanchefer agerar som förändringsagenter i en organisationsförändring. Som 
omnämnts tidigare i detta analysavsnitt kunde det, till skillnad från Baloguns (2003) 
studie, identifieras få exempel på implementering av förändringar som initierats av 
ledningen förutom den genomförda omstruktureringen. Det faktum att endast få 
exempel på implementeringsaktiviteter som mellancheferna genomfört har kunnat 
identifieras behöver däremot inte betyda att sådant arbete inte förekommer, eller för 
den delen inte kommer förekomma i större utsträckning under mellanchefernas 
fortsatta förändringsarbete. Det skulle exempelvis kunna vara så att anledningen till 
varför få exempel på implementering av förändringar återfunnits är tidpunkten som 
studien genomfördes på.  
 
Christian belyser en sådan aspekt då han sa att en undersökning vid ett senare tillfälle 
troligtvis skulle generera väldigt annorlunda svar. För mellancheferna på 
exempelföretaget handlade förändringsarbetet vid tidpunkten för undersökningen i 
stor utsträckning om att agera förebilder genom att exempelvis visa en positiv 
inställning till förändringen, agera som ett föredöme och som Erik uttryckte det ”vara 
kulturbärare för det nya sättet att vara”. Samtliga av dessa exempel skulle kunna ses 
som exempel på hur mellancheferna på exempelföretaget arbetade med att möjliggöra 
anpassningsbarheten på sina avdelningar. Floyd och Wooldridge (1992) definierade 
nämligen möjliggöra anpassningsbarhet som det arbete då mellancheferna genom att 
uppmuntra och visa en positiv inställning till förändringen får de anställda att också 
vara öppna för förändringen. I det avslutande analysavsnittet nedan analyseras 
resultatet kring mellanchefernas arbete i relation till forskningen kring aktörer som 
agerar både förändringsagenter och förändringsmottagare. 
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5.3.2 Mellanchefen som både förändringsmottagare och förändringsagent  
Uppsatsförfattarnas utgångspunkt inför genomförandet av studien var att mellan- 
chefen som förändringsagent är en aktör som i själva verket är förändringsagent och 
förändringsmottagare på samma gång. Mellancheferna på exempelföretaget passar in 
på definitionen av en förändringsmottagare med tanke på att initiativet och 
omstruktureringen leddes av ledningen.  De genomgår också personlig förändring 
som ett resultat av att de arbetar i en för dem ny roll som mellanchef.  Förändrings-
agenter definierades av Iveroth (2010) som de aktörer som är ansvariga för, samt har 
förmågan, att agera i en situation och skapa förändring genom att ändra strukturer. De 
strukturer som mellancheferna på exempelföretaget arbetade med att förändra var att 
renodla rutinerna och arbetsprocesserna på varje avdelning. Det faktum att mellan- 
cheferna också har ett uttalat ansvar att vara med och driva framtagningen av ett nytt 
arbetssätt gör att de också passar in på definitionen av en förändringsagent. Efter 
genomförd studie kan uppsatsförfattarna konstatera att mellancheferna på fallföretaget 
uppfyller definitionerna som både förändringsmottagare och förändringsagent. 
Resultatet kring mellanchefen som förändringsagent har därmed ett vetenskapligt 
bidrag i form av en återgivning av hur aktörer som uppfyller båda definitionerna 
arbetar och bidrar i ett förändringsarbete.  
 
Perspektivet kring mellanchefer som både mottagare och drivare av förändring har, 
trots att det går utanför denna studies syfte, också belyst sådant som möjliggör eller 
förhindrar mellancheferna att bidra i förändringsarbetet. För de mellanchefer som 
tidigare varit del av de gamla rutinerna och arbetsprocesserna var arbetet med att 
förändra strukturerna en utmaning. Det tycks alltså kunna vara en utmaning att 
förändra en kultur som man själv är djupt rotad i. Stöd för detta återfinns i Adam och 
Erik som anger att det faktum att de är nya i organisationen gör att de upplever att allt 
de gör är förändringsarbete medan de individer som har arbetat inom andra positioner 
i företaget tidigare har svårare att känna att de bidrar till förändringen i samma 
utsträckning.  
 
I denna studie ser vi exempel på hur mellancheferna arbetar med att förändra 
strukturer i form av gamla arbetssätt men också hur de använder implementeringen av 
nya strukturer (i form av ett informationssystem) som verktyg i förändringsarbetet. 
Som Christian uttryckt så kommer det nya informationssystemets utformning styra 
hur de arbetar i sina processer i framtiden. Andra faktorer som identifierats i den här 
studien och som skulle kunna ha inverkan på mellanchefens möjlighet att bidra i ett 
förändringsarbete är; tiden i företaget, erfarenhet av chefsarbete och arbets- 
belastningen i verksamheten. Då denna studies fokus inte primärt varit att identifiera 
och klassificera sådana faktorer skulle detta resultat behöva undersökas vidare. Deras 
arbete och det faktum att de har stort inflytande på vilka förändringar som genomförs 
på avdelningarna belyser dock vikten av fortsatt forskning kring aktörer som både är 
förändringsmottagare och förändringsagenter. En sådan definition av aktörer bör 
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dessutom vara applicerbar på många fler individer inom dagens organisationer där 
decentralisering och teknikens utveckling lägger allt större ansvar och frihet på varje 
enskild individ i en organisation.   
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6. Slutsats 
I detta avslutande avsnitt presenteras inledningsvis den forskningsfråga och 
syftesformulering som studien utgått ifrån. Efter att de slutsatser som uppsats- 
författarna dragit presenterats genomförs en reflektion kring faktorer som kan ha 
påverkat studiens resultat. Förslag på framtida forskning presenteras följt av en 
diskussion studiens samhälleliga implikationer.  

Studiens forskningsfråga är:  
Hur arbetar nytillsatta mellanchefer som förändringsagenter under en organisations- 
förändring?  
 
Och syftesformuleringen lyder: 
Syftet med denna studie är att undersöka hur nytillsatta mellanchefer som har ett 
uttalat ansvar att vara med och utforma och införa ett nytt arbetssätt på sin avdelning 
arbetar under en organisationsförändring. Genom att fokusera på̊ mellanchefen som 
förändringsagent är förhoppningen också̊ att bidra med empiriska exempel på hur 
mellanchefer påverkar ett förändringsarbete.  
 

6.1 Studiens slutsatser  
Den här studien genomfördes som en empirisk fallstudie på ett företag som befinner 
sig mitt under en pågående organisationsförändring. Exempelföretaget sysslar med 
mjukvaruutveckling inom byggbranschen och hade vid studiens genomförande precis 
genomgått en omstrukturering på ledningens initiativ där nya hierarkiska led och 
avdelningar utformats. Det förändringsarbete som undersöktes var de nytillsatta 
mellanchefernas arbete med att leda utformandet av de nya arbetssätten på sina 
respektive avdelningar. Studiens resultat visar att mellancheferna ofta tvingas 
prioritera arbetet med att uppnå sina egna personliga operationella mål framför arbetet 
med att komma in i sin nya roll som mellanchef och arbetet med förändringen.  
 
Den första slutsatsen som kan dras är att förändringsarbetet för mellancheferna på 
exempelföretaget handlade om att leda utformningen av förändringen. Till skillnad 
från andra organisationsförändringsstudier såsom Baloguns (2003) visar resultatet i 
denna studie en återgivning av mellanchefer som nästan inte alls implementerar några 
förändringar som planerats av ledningen. Mellancheferna på exempelföretaget 
arbetade dock med att driva verksamheten, genomgå personlig förändring och hjälpa 
anställda genom förändring i likhet med Baloguns (2003) teori. Studiens andra 
slutsats är att nytillsatta mellanchefers förändringsarbete i stor utsträckning präglas av 
den personliga förändring som de genomgår som resultat av att de får en ny roll i 
organisationen. De mellanchefer som tidigare inte haft något chefsansvar berättade 
om hur en stor del av arbetet handlar av att hantera de nya förväntningar som ställs 
och det personalansvar som kommer med den nya rollen. För de mellanchefer som 
gått från att tidigare sitta i ledningsgruppen för att istället befinna sig ett steg längre 
ner i organisationshierarkin uppstod utmaningar med att hantera den minskade insyn 



	
	

	 45	

och mer begränsade mängd information om företaget som kunde leda till minskat 
engagemang. Precis som i Baloguns (2003) studie återfanns inget exempel på 
motsträviga mellanchefer på exempelföretaget. Trots att mellanchefernas 
förändringsarbete saknade något av ledningen tydligt uttalat mål så kunde heller ingen 
oro upptäckas hos de som intervjuats, ett resultat som skiljer sig från Bryant och 
Stensakers (2011) forskning.  
 
Organisationen som undersöktes präglades av ett decentraliserat styre där de anställda 
uppmanades till att vara med och bidra i utformningen av det nya sättet att arbeta. 
Den organisationsförändring som studerades innehöll dessutom både planerade och 
emergenta inslag. Studiens resultat har därför ett vetenskapligt bidrag då det ger en 
empirisk beskrivning av mellanchefers förändringsarbete mellan de organisations- 
förändringsfaser som dominerar organisationsförändringsforskningen inom planerad 
förändring (Tsoukas & Chia, 2002; Iveroth, 2010). Studiens resultat visar också att 
den informella kommunikationen mellan individerna i en platt organisation ofta 
används i större utsträckning och har en större betydelse än den mer formella 
kommunikationen.  
 
Den tredje slutsatsen som kan dras är att mellancheferna som förändringsagenter på 
fallföretaget i stor utsträckning påverkar vilka förändringar som genomförs på sina 
avdelningar. Mellancheferna bestämde vilka idéer och vilken information som fördes 
fram till ledningen och majoriteten av mellancheferna genomförde också förändringar 
på sina avdelningar utan att rådfråga ledningen först. I likhet med Floyd och 
Wooldridges (1992, 1997) teori så återfanns på fallföretaget exempel på hur 
mellancheferna genom att syntetisera information, driva idéer och möjliggöra 
anpassningsbarhet driver förändringen på företaget framåt. Studiens tre första 
slutsatser har i sig också ett praktiskt bidrag. För verksamhetsledare som genomför 
organisationsförändringar är kunskapen om hur specifika aktörer påverkas av och 
inverkar på ett förändringsarbete av värde för att kunna effektivisera sitt 
förändringsarbete. Studiens resultat visar dessutom att det finns faktorer som inverkar 
på mellanchefens möjlighet att agera som förändringsagent. Detta leder till studiens 
fjärde slutsats.  
 
Den fjärde slutsatsen handlar om att mellanchefen som förändringsaktörs förmåga att 
förändra strukturer kan begränsas av om mellanchefen varit en del av den tidigare 
strukturen själv. De mellanchefer som innan organisationsförändringen ingick i de 
strukturer som nu ska förändras uppfattas ha svårare att känna att de är förändrings- 
agenter och förändringsledare. Denna slutsats ligger däremot utanför denna studies 
syfte och skulle behöva undersökas ytterligare. Nedan diskuteras faktorer som 
påverkat denna studies resultat.  
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6.2 Faktorer som påverkat studiens resultat 
Den tidpunkt som studien genomfördes på har troligtvis haft stor inverkan på de 
resultat som kunnat urskiljas. De svar som intervjupersonerna lämnar vid ett 
intervjutillfälle blir av naturliga orsaker färgade av den situation som de befinner sig i 
vid just det tillfället. Det är sannolikt att andra svar skulle fås om studien genomfördes 
då förändringsarbetet pågått en längre tid. Samtidigt finns det också ett värde i att 
mellancheferna befinner sig mitt i förändringsarbetet då det förhoppningsvis ger en 
rättvis bild av hur de uppfattar sin verklighet just då. Den forskningsdesign som 
används i studien har gett en ögonblicksbild av mellanchefers arbete i en pågående 
organisationsförändring. Det faktum att emergenta organisationsförändringar 
utvecklas långsamt och organiskt gör ändå att de med fördel också kan studeras i 
longitudinella forskningsstudier. En longitudinell studie skulle kunna ge en bild över 
hur mellanchefernas förändringsarbete utvecklas över tid. Samtidigt överskrider en 
sådan design på forskningsstudien omfattningen för en studie på den nivå som denna 
studie genomförts på. Beslutet att utgå ifrån ett aktörsperspektiv vid studien av 
mellanchefers arbete i en organisationsförändring har också påverkat studiens resultat. 
 
Att studera en enskild aktörs arbete och bidrag i en förändring innebär att andra 
perspektiv som kan bidra till hur en förändring utvecklar sig faller bort. Det är möjligt 
att det finns andra faktorer än de aktörer som studerats på exempelföretaget som kan 
ha ett avgörande inflytande på förändringsarbetet. Exempelvis har externa faktorer 
såsom konkurrens och övriga branschspecifika faktorer bortsetts ifrån. Det är 
nämligen inte bara varje organisation som är unik utan varje organisations omkring- 
liggande miljö är också olika vilket försvårar generaliserbarheten av organisations-
förändringsstudier. Aktörsperspektivet skulle också kunna studeras utifrån andra 
aktörer i företaget då det skulle kunna vara skillnad mellan vad mellancheferna själva 
upplever att de gör i förhållande till vad andra tycker. Denna studies forskningsfråga 
var: Hur arbetar nytillsatta mellanchefer som förändringsagenter under en 
organisationsförändring? En fråga som uppsatsförfattarna tycker har besvarats i denna 
studie. Studien resulterade nämligen i en återgivning av hur de nytillsatta mellan-
cheferna på exempelföretaget arbetade under den pågående organisations-
förändringen. Studien resulterade också i slutsatser som behandlar aspekter som den 
initiala forskningsfrågan inte innefattade vilka lägger grunden för möjliga fortsatta 
studier och de presenteras i efterföljande avsnitt. 
	

6.3 Förslag till framtida forskning 
Studiens fjärde slutsats innefattade faktorer som identifierats som begränsar 
mellanchefers möjligheter att leda utformningen av en förändring. Fortsatt forskning 
kring vad som begränsar och möjliggör mellanchefens förmåga att driva ett 
förändringsarbete framåt skulle kunna bidra med en ökad förståelse för vad ledningen 
i ett företag skulle kunna göra för att underlätta eller styra mellanchefers arbete. Det 
skulle också kunna leda till en ökad förståelse för de utmaningar som arbetet som 
mellanchef innebär. Detta är avgörande för att inte orimliga krav ska ställas på de 
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individer som innehar sådana ansvarsroller. Ett annat möjligt framtida forsknings- 
område är det kring individer som uppfyller definitionerna av både förändrings- 
mottagare och förändringsagent. Troligt är att det finns många fler individer inom 
dagens organisationer som i olika grad uppfyller dem båda och kunskapen om hur 
dessa påverkas och bidrar i ett förändringsarbete kan bidra till en mer nyanserad bild 
av den komplexa dynamik som präglar ett organisations- förändringsarbete. I det 
avslutande stycket nedan förs en kort reflektion kring studiens resultat i förhållande 
till dess omvärld. 
	

6.3 Samhälleliga implikationer 
Den undersökningsmetod som använts i studien gör, som tidigare nämnts i studiens 
metodavsnitt, att resultaten inte kan generaliseras för någon population utanför det 
undersökta företaget. Den begränsade möjligheten att generalisera resultatet gör det 
däremot inte omöjligt att föra en diskussion om resultatet i ett vidare samhälleligt 
sammanhang. Då organisationsförändringar förekommer inom alla branscher och 
många gånger är en nödvändighet för företags överlevnad i en allt mer 
konkurrensutsatt verklighet bör inblicken i hur förändringsarbetet gått till på ett 
specifikt företag ändå vara värdefullt för företagsledare som funderar på hur de ska gå 
tillväga för att lyckas med sin förändring. Då organisationer består av människor är 
kunskapen om hur olika människor påverkas och arbetar i förändringar också 
avgörande för att lyckas. Medvetenheten om att mellanchefer behöver stöd och 
utrymme för deras egna personliga förändring bör exempelvis vara sådant som 
företagsledare på andra företag kan dra nytta av också. Det faktum att förändringar i 
stor utsträckning skapas och formas ute i organisationers verksamhet och pågår 
överallt gör att forskningsområdet även i framtiden kommer behöva utvecklas och 
förfinas. 
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