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Abstract  
Introduction: Previous research has shown that the role of middle managers is 

complicated because of the fact that they operate between employees and management. 

Recent studies have indicated that the conflicting demands and the degree of participation in 

the process influence the middle managers in their prioritizing of the roles. This conflict can 

be a crucial factor for success of an organizational change. Management control has been 

shown to have a great impact on behaviour, which indicates that also middle managers 

would be affected. Management control might therefore also affect the middle manager’s role 

prioritization.  

   

Purpose: This study aims to identify and determine the relationship between management 

control package and the roles of which middle managers engage in, this during the process of 

a planned organizational change.  

   

Research methodology: A qualitative approach with semi-structured interviews was used 

in order to receive in-depth answers. The selection of the respondents was made by strategic 

choice where we interviewed six middle managers who had been through a planned 

organizational change.  

                                                                

Results and conclusion: The results show that management control package has an 

impact on the middle manager’s way to prioritize between the roles. The findings implicate 

that cybernetic control tends to encourage traditional roles but that subjectivity in the 

evaluation enables the non-traditional roles such as emotional balancing of the employees. 

The results also shows that irrelevant measures in the cybernetic control leads to a new role 

for the middle manager which is making the management understand his or her 

assignments. Finally, the degree of participation in the organizational change is important 

for the personal understanding of the middle managers, which supports previous studies.  

   

Keywords: Middle manager, organizational change, planned change, management control 

system, management control package, performance measurement system, evaluation.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Förändring sker kontinuerligt inom alla organisationer och är en förutsättning för att 
företag ska uppnå konkurrenskraft och överleva på marknaden. Förändring kan ske 
omedvetet på grund av anpassning men kan likväl vara en planerad åtgärd 
(Cummings & Worley 2005). Även då förändringar är en viktig del för företagets 
överlevnad är det långt i från alla förändringar som uppnår ett lyckat eller önskvärt 
resultat. Dessutom är det i många fall svårt att få förändringen att bli en naturlig del 
av verksamheten och få den att bli hållbar (Contratto & Burns 2013). Orsaken till att 
förändringsarbeten misslyckas kan vara ett flertal men en av nyckelpersonerna  i ett 
sådant arbete är mellanchefen som ofta är den person som har som ansvar att 
implementera förändringen (McKinley & Scherer 2000). Även Huy (2002) belyser 
att mellanchefen är viktig i förändringsarbetet men att dennes roll samtidigt är 
komplex  på grund av den hierarkiska positionen som underordnad ledning men 
samtidigt överordnad anställda. Cummings & Worley (2005) menar att denna 
komplexitet kan bero på att planerade förändringar kan vara svåra att kontrollera 
och genomföra då dessa inte alltid har en tydlig struktur utan att processen snarare 
tenderar att vara osammanhängande. Detta på grund av att förändringen inte är 
isolerad från den övriga verksamheten samt att det kan uppkomma problem under 
tidens gång som måste hanteras och som i sin tur kan leda till att målet med 
förändringen skiftar under processen. Detta ställer krav på mellanchefen att hantera 
ett förändringsarbete men samtidigt sköta sina vardagliga uppgifter.  
  

Mellanchefens hierarkiska placering medför enligt McKinley & Scherer (2000) att 
mellancheferna blir mottagare av förändringsstrategi, då beslut ofta tas av 
överordnad utan delaktighet från mellanchefen. Ledningen eller en överordnad chef 
informerar sedan mellanchefen som får i uppdrag att implementera förändringen. 
Författarna lyfter fram att en konsekvens av detta blir att osäkerhet skapas hos 
mellanchefen kring hur förändringsarbetet ska gå till då mellanchefen blir både 
mottagare och implementerare. För att lyckas reducera den osäkerhet som 
mellanchefen kan uppleva menar Herzig & Jimmiesson (2006) att det är betydande 
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för mellanchefer att arbeta med att utveckla en helhetsförståelse för händelserna vid 
en förändring, detta skulle då kunna medföra att risken att misslyckas med 
förändringen minskar. När mellanchefen besitter full kunskap om förändringen 
underlättar detta kommunikationen och lärandet till de anställda. Författarna 
argumenterar för att kommunikation med överordnad är en betydande faktor för att 
reducera osäkerheten, då det framkommit att de mellanchefer som haft inflytande 
över förändringsstrategin upplevde mindre osäkerhet än de som inte haft inflytande.   
  

Bourgeois & Brodwin (1984) diskuterar den ursprungliga bilden av mellanchefer som 
grundar sig i ett toppstyrt förhållningssätt där mellancheferna får order från 
överordnad att genomföra det ledningen beslutat.  Mellanchefer ska i sin tur styra 
över de underordnade och delegera arbetsuppgifter till dem. Balogun (2003) 
beskriver att de traditionella uppgifterna som en mellanchef har ofta innefattar 
planering, budgetering och koordinering av verksamheten samt att driva daglig 
verksamheten, vilket kan summeras i uppgifter som är av praktisk karaktär. Hon 
menar att detta synsätt lämnar lite utrymme åt aktiviteter som istället inkluderar 
interaktion, diskussion samt att skapa mening och förståelse, vilka hon klassificerar 
som icke-traditionell karaktär. Vidare beskriver Balogun (2003) att dessa aktiviteter 
och uppgifter som mellanchefen kan välja att ägna sig åt utgör olika roller, det vill 
säga traditionella respektive icke-traditionella roller.   
  

Även då mellanchefen ofta förknippas med de traditionella rollerna har forskning 
påvisat att mellanchefer ägnar sig åt mer än bara det traditionellt arbetet. Områdets 
forskare framhåller att det är de icke-traditionella rollerna som är de mest avgörande 
för att uppnå ett lyckat förändringsarbete. Exempelvis poängterar Balogun (2003) att 
denna typ av roller är av vikt då det krävs att mellanchefen ägnar mycket tid åt att 
utveckla en personlig förståelse för den förändring som ska genomföras. Vidare 
belyser Huy (2002) att graden av engagemang är väsentlig för utfallet av 
förändringen. Däremot är det i sig inte tillräckligt, utan det krävs även att de 
anställda inom företaget får sina känslor uppmärksammade och hjälp att förstå 
förändringen. Mellanchefen måste därav enligt Huy (2002) fungera som ett 
emotionellt stöd för de anställda och prioritera dem under förändringsarbetets gång. 
Detta kan ses som ett argument för varför icke-traditionella roller är betydande för 
att uppnå en lyckad förändring. Bryant & Stensaker (2011) som genomfört en 
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litteraturstudie på forskningsområdet har urskiljt att litteraturen kring synen på 
mellanchefens roll och vad denna består av är mångfacetterad likt oavanstående 
beskrivning. Definitionerna kring mellanchefens roller i den vetenskapliga 
litteraturen är inte helt överensstämmande, men Huy (2002), Balogun (2003), Doyle 
(2002) samt Bryant & Stensaker (2011) påpekar samtliga att rollen innefattar flera 
dimensioner och att mellanchefen tvingas prioritera mellan rollerna. Då det finns 
delade meningar om vad mellanchefer faktiskt ägnar sig åt och vad de bör ägna sig åt 
visar att det finns krav som ibland kan vara motstridiga, detta kan således visa på att 
det existerar en rollkonflikt hos mellanchefen.   
  

Herzig & Jimmieson (2006) menar att rollkonflikten som mellanchefen upplever när 
motstridiga önskemål kommer från både överordnad och anställda är en möjlig 
barriär mot god kommunikation och det är mellanchefens ansvar att underlätta 
kommunikationen mellan dessa två parter och uppmuntra dem att komma med 
idéer. Detta medför att mellanchefen fungerar som en medlare mellan dessa parter. 
Denna problematik uttrycker även Doyle (2002) som menar att svårigheter uppstår 
när mellanchefen måste prioritera mellan olika önskemål som kommer från både 
anställda och överordnade. Att fokusera huvudsakligen på att göra överordnad nöjd 
kan leda till missnöjda anställda som kan uppleva att deras intressen inte tas i 
beaktning och vice versa, att fokusera för mycket på de anställda och enbart ha 
relationen i åtanke kan skada implementeringen av förändringen. Vid denna syn på 
att olika krav föreligger krävs det att mellanchefen försöker uppnå en balans mellan 
rollerna för att tillgodose önskemål från båda parter och därigenom uppnå ett lyckat 
utfall av förändringen. Detta resonemang som Herzig & Jimmieson (2006) samt 
Doyle (2002) lyfter fram indikerar att det finns en motsättning i vad överordnade 
och anställda förväntar sig av mellanchefen, vilket kan tänkas addera problematik 
kring val av mellanchefens agerade.  
  

  

  

  

  

  

  

  



   4 

1.2 Problematisering 
Mellanchefer har tidigare fått utstå mycket kritik då forskare som Dopson & Stewart 
(1990), Kanter (1986, 1989) samt Thomas & Dunkerley (1999) anser att 
mellancheferna har ett negativt inflytande på förändringsprocessen, vilket gör att de 
ofta framställs som motståndare till förändring. Både Floyd & Wooldridge (1992, 
1994, 1997) och Balogun (2003) anser snarare att mellanchefer är en strategisk 
tillgång, som innehar en roll som förändringsmedlare under implementering av 
förändring. Även Huy (2002) påpekar att mellanchefer tidigare varit utpekade för att 
göra motstånd i förändringsarbeten och ansetts ge svaga bidrag vid planerade 
förändringar. Valentino (2004) och Rouleau (2005) påpekar att svårigheter med att 
fullfölja uppdraget uppstår när mellancheferna inte tillåts vara delaktiga i att 
formulera strategin för förändringen och trots det ska vara den part som driver 
förändringen och få de anställda att acceptera den. Arbetet förväntas genomföras 
även då mellanchefen inte personligen sympatiserar med förändringen vilket kan 
resultera i att de upplever sig själva som inkonsekventa och icke trovärdiga. Trots 
deras personliga åsikter menar Huy (2002) att mellancheferna ändå förväntas vara 
ett emotionellt stöd för de anställda. Detta är ytterligare orsaker som visar på den 
problematik som finns i mellanchefens roll, det vill säga att de konstant tvingas att 
prioritera mellan olika roller och problem.   
   

Forskning har pekat på flertalet faktorer som påverkar hur mellanchefen prioriterar 
mellan de olika rollerna. Herzig & Jimmieson (2006) menar att graden av 
delaktighet i strategiutformningen är väsentlig för förståelsen och reduceringen av 
osäkerhet hos mellanchefen som i sin tur påverkar dennes prioritering av rollerna. 
Detta då strategier som inte tillfullo stöds av mellanchefen tenderar att medföra att 
implementeringen misslyckas. Även studier av Valentino (2004) visar att  graden av 
delaktighet påverkar om mellanchefen sympatiserar med förändringen och därmed 
mellanchefens prioriteringar, vilket kan tänkas påverka både de anställda men även 
hur mellanchefen driver förändringen och dess val av roller. Ytterligare ett argument 
för varför mellanchefens delaktighet i strategiutformningen är betydande är att 
forskning av Floyd & Wooldridge (1994) visat på att mellanchefens strategiska bidrag 
har en direkt påverkan på de underordnade.   
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Tidigare forskning har fokuserat på mellanchefens rollkonflikt och identifierat ett 
antal faktorer som tycks förklara varför mellanchefer prioriterat på olika sätt mellan 
rollerna. Balogun (2003) har i sin studie sett att överordnade utvärderar 
mellanchefer efter det traditionella arbetet, som består av att styra de underordnades 
beteende att arbeta i enlighet med företagets mål men innefattar även 
arbetsuppgifter så som planering, budgetering och att driva daglig verksamhet. Att 
mellanchefer ofta utvärderas efter dessa parametrar kan tänkas ha en betydelse för 
deras val av roll att ägna sig åt då forskning inom andra företagsekonomiska 
områden exempelvis Merchant & Van der Stede (2012) har visat att individer i en 
organisation ofta riktar sina ansträngningar till att uppnå de resultat som de kommer 
att bli utvärderade efter. Om det som mäts inte speglar vad organisationen 
egentligen vill uppnå leder användningen av måtten till ett oönskat beteende. Detta 
är någonting som skulle kunna tänkas förekomma vid införandet av en planerad 
organisatorisk förändring där mellanchefen har implementeringsansvar. Det vill säga 
att mellanchefer som utvärderas enbart efter den traditionella rollen skulle prioritera 
denna och möjligtvis förbise de icke-traditionella rollerna om dessa inte uppmuntras 
av ledningen. Om  icke-traditionella roller har en så pass stor inverkan på att uppnå 
en lyckad förändring som forskningen indikerat skulle därav styrningen och 
utvärderingen kunna påverka valet av roller och därmed förändringsarbetet. Vi 
finner det därav intressant att utveckla beskrivningen av mellanchefer och kartlägga 
hur mellancheferna upplever att de blir styrda och utvärderade. Om utvärdering sker 
utifrån den traditionella rollen eller om överordnad även värdesätter den icke-
traditionella delen av rollen. Att studera denna aspekt kan utvidga litteraturen kring 
vad som påverkar mellanchefen i dennes rollprioritering.  
  

Denna studie utgår från mellanchefens perspektiv då det är dennes uppfattning om 
sin egen roll och komplexiteten i denna som studien avser undersöka. Det 
övergripande syftet med studien är att beskriva hur mellanchefer prioriterar mellan 
olika roller i ett planerat förändringsarbete och om detta kan förklaras utifrån hur de 
upplever att de styrs och utvärderas av sina överordnade. Mellanchefens roll i en 
planerad förändringsprocess är sedan tidigare kartlagd men hur styrning och 
utvärdering eventuellt påverkar mellanchefen i dennes rollkonflikt har tidigare inte 
studerats. Det finns en praktisk relevans för företag som genomgår förändringsarbete 
att förstå hur styrning och utvärdering kan komma att påverka mellanchefens roll 
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och då även utfallet av en förändring. Genom denna kunskap kan överordnade 
använda utvärderingssystem som ett sätt att styra mellanchefen för att uppnå önskat 
resultat av en planerad förändring.  
   

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion behandlar uppsatsen följande 
frågeställningar:  
   

●   Hur upplever mellanchefer att de styrs och utvärderas av överordnade vid en 

planerad förändring?  
   

●   Vad får detta för konsekvenser på mellanchefens rollprioritering?  

   

Studien utgår ifrån befintlig kunskap inom området för förändringsarbete, 
mellanchefens roller samt styrning och utvärdering. Detta har legat till grund för den 
begreppsapparat som presenteras i den teoretiska referensramen samt utformningen 
av undersökningsmodellen. Målsättningen med studien är att utveckla den befintliga 
teorin kring de faktorer som kan påverka mellanchefen i dennes rollprioritering och 
ge en indikationer på området till vidare forskning. Studien kommer redogöra för på 
vilket sätt styrpaketets utformning och användning påverkar mellanchefen i valet 
kring vilka roller som denne ägnar sig åt och presentera de samband som kunnat 
påvisats. Studien bidrar även till att utveckla teorin kring vilka roller som 
mellanchefer de facto ägnar sig åt.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras de centrala delarna som ligger till grund för vår 
undersökningsmodell. Inledningsvis behandlas förändringsarbete då det är inom 
denna situation rollprioriteringen återfinns. Därefter redogörs för det ramverk 
som används för att identifiera styrningen och utvärderingen. Slutligen 
presenteras en sammanställning av mellanchefens fyra roller som är studiens 
utgångspunkt.  

2.1 Förändringsarbete 
Van de Ven & Poole (1995) definierar förändring som en erfarenhetsbaserad 
observation av skillnader i form, kvalitet eller ett tillstånd över tid i en 
organisationsenhet. Enheten kan vara allt ifrån en individs arbete, en arbetsgrupp, 
en organisationsstrategi, till en hel organisation. All utveckling som sker, oavsett om 
den är planerad eller inte är en förändringsprocess. Cummings & Worley (2005) 
menar att global, ekonomisk och teknologisk utveckling som sker utanför en 
organisation ställer krav på att organisationer gör nödvändiga förändringar för att de 
ska överleva. De förändringar som orsakas av yttre omständigheter särskiljs från 
förändringar som är planerade av medlemmarna i en organisation.  
   
Planerad förändring är medvetna handlingar som företaget väljer att genomföra och 
kan exempelvis vara en omstrukturering, nedskärningar eller ett förvärv. Denna typ 
av förändring kan användas av organisationer för att lösa problem, anpassa sig till 
yttre omständigheter eller förbättra resultat. Planerad förändring beskrivs ofta som 
en kontrollerad och rationell process med en tydlig startpunkt, mittdel och ett slut. 
Dock har det funnits kritik mot detta synsätt då processen inte är så enkel utan ofta 
har en mer kaosliknande karaktär som involverar ett skifte mellan mål och aktiviteter 
som blir avbrutna, samt att oförutsägbara händelser inträffar. Kritiker menar även 
att förändringen inte har ett klart slut utan att arbetet kan behöva återupptas 
(Cummings & Worley 2005). Detta är en orsak till att förändringsarbetet är komplext 
och ofta riskerar att misslyckas. En annan orsak till att förändringar kan vara 
problematiska att genomföra är på grund av att människor ofta reagerar 
känslomässigt på förändring. Reaktionen kan vara positiv men det är vanligt att 
människor upplever förändring som emotionellt påfrestande, vilket kan leda till att 
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de blir motståndare till förändringen (Angelöw 2010). Dessa svårigheter motiverar 
varför det är av vikt att mellanchefen i sin roll som implementerare fungerar som ett 
stöd för de anställda och får dem engagerade i förändringsarbetet.  

2.2 Styrpaketet 
Ekonomistyrsystem används med syftet att styra människors beteende (Malmi & 
Brown 2008) och som tidigare diskuterats kan mellanchefers inre rollkonflikt även 
tänkas påverkas av detta. Chefer och anställda styrs i någon form av sina 
överordnade och detta kan på olika sätt ha inverkan på deras beteende, därav finns 
det anledning att tro att även mellanchefen skulle bli påverkad av detta i sin 
rollprioritering. Det blir därav intressant att utgå från hur styrning och utvärdering 
kan ske, för att sedan kunna identifiera det som mellancheferna upplever i denna 
studie. Utgångspunkten för studien är delar av Malmi & Brown’s (2008) ramverk där 
de olika styrformerna som författarna behandlar har utvecklats utifrån befintliga 
teorier inom området. Teorier av främst Merchant & Van der Stede (2012) och 
Ferreira & Otley (2009) har även integrerats för att stödja och fördjupa 
resonemanget kring de olika styrformerna. Trots att dessa forskare inte utgår från 
Malmi & Brown’s ramverk behandlas de olika typerna av styrning, vilket vi sedan har 
kategoriserat in i Malmi & Brown’s ramverk.  
   

Management control är de enskilda aktiviteter som överordnade utövar för att styra 
de underordnades beteende som exempelvis regler, värderingar och mått. När dessa 
aktiviteter sätts samman till ett system övergår det till att bli ett så kallat 
Management Control System (Malmi & Brown 2008). Aktiviteterna är nödvändiga 
för att se till att anställda inte arbetar på ett felaktigt sätt, för om alla anställda alltid 
arbetade i enlighet med det som var bäst för organisationen hade denna typ av 
aktiviteter inte varit nödvändiga (Merchant & Van der Stede 2012). I moderna 
organisationer samexisterar vanligtvis flera ekonomistyrsystem, exempelvis kan 
finansiella system verka samtidigt som kulturstyrning förekommer. Systemen införs 
ofta av olika grupper och vid olika tidpunkter, vilket leder till att dessa tillsammans 
inte kan ses som ett system, utan att de olika systemen istället tillsammans bildar en 
helhet kallat management control package (Malmi & Brown 2008), som vi vidare i 
denna studie kommer benämna som styrpaketet. I denna studie ligger vikten 
framförallt på styrning i samband med utvärdering. Detta gör det naturligt att 
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fokusområdet blir de delarna av författarnas ramverk som behandlar denna 
koppling, vilka är; planering, cybernetisk styrning och belöningssystem. De två 
övriga delarna; kultur- och administrativ styrning har inte lika stor koppling till 
utvärderingssystem och därav avgränsar sig studien från att behandla dessa delar. 
Dessutom är framförallt kultur ett omfattande och komplext område som påverkar 
organisationen i sin helhet och kräver vidare studier i sig på en mer djupgående nivå. 
Nedan presenteras de valda delarna av Malmi & Brown’s styrpaket.  

2.2.1 Planering som styrmedel 
Denna form av styrning syftar till att på förhand bestämma företagets riktning 
(Malmi & Brown 2008). Vid förändringsprocesser blir planering viktigt då det är 
visionerna i organisationen som avgör vad som ska förändras och vad som ska 
bevaras av de strategier och aktiviteter som tidigare funnits i organisationen (Collins 
and Porras 1996). Genom planering fastställs mål som visar vad som är önskvärt och 
vad företaget ska styra sina anställda mot. Målen anger standarden för de anställdas 
arbete och ansträngningar, vilket förmedlar vad som förväntas av de anställda för att 
de ska uppnå målbilden (Malmi & Brown 2008).  
   

Intentionen med planering är att uppnå väldefinierade mål som ska informera de 
anställda om vad som förväntas av dem, vilket avser leda till ökad motivation och 
vilja att arbeta efter de planerade målen. De anställdas syn på vad som är väsentligt 
kan påverkas av de mål som fastställs (Merchant & Van der Stede 2012). Med tanke 
på denna funktion kan planering användas som ett styrmedel. Planeringen kan ta sig 
uttryck genom kortsiktig och taktisk eller långsiktig och strategisk. Den strategiska 
planeringen uttrycker vad som ska uppnås medan den taktiska syftar till att förklara 
hur anställda ska arbeta för att uppnå målet. Planeringen behöver inte nödvändigtvis 
vara av finansiell karaktär utan kan innefatta flera dimensioner, exempelvis 
handlingsplaner eller planer för organisationsförändring. Att planera och skapa mål 
är grunden för att kunna styra anställda men även för att kunna kontrollera och 
utvärdera (Malmi & Brown 2008; Otley & Berry 1980). Målen skapas av de högsta 
cheferna på grund av att de har förväntningar från ledningen eller ägarna (Otley 
2008), men det är inte alltid som ett enhetligt mål kan urskiljas, utan flera olika 
konkurrerar ofta med varandra (Chenhall 2003). 
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2.2.2 Cybernetisk styrning 
Den cybernetiska styrningen är en process som inbegriper att mäta prestationer och 
jämföra dessa gentemot de mål som fastställts för att kontrollera huruvida de 
överensstämmer. Detta för att sedan kunna ge återkoppling om eventuella 
felaktigheter som ska korrigeras genom att modifiera systemet eller beteendet 
(Malmi & Brown 2008). Funktionen med att använda sig av mått som styrmedel är 
för att försäkra sig om att anställda arbetar för företagets bästa samt öka anställdas 
motivation, då det visat sig att människor tenderar att prioritera det som utvärderas. 
Denna form av styrning används framförallt för professionella yrkesgrupper som 
innehar beslutsfattande i sin roll, exempelvis chefer av olika slag. I decentraliserade 
organisationer, där beslutsfattandet sker längre ner i organisationen, är detta mest 
användbart eftersom de anställda i högre utsträckning kan påverka de mått som de 
utvärderas efter. Det kan vara problematiskt att skapa mått som ska motsvara de 
uppsatta målen, i och med att målet inte enbart kan avspeglas genom en specifik 
mätpunkt utan det krävs flera mätpunkter för att fånga helheten. Lyckas måtten inte 
fånga denna helhet finns risken att de anställda mäts på fel grunder och därmed 
riktar sina ansträngningar åt något de egentligen inte borde, vilket kan missgynna 
företaget. Exempelvis kan en anställd mätas på kvantitet vilket leder till att den 
anställde kommer fokusera på detta och därmed låta kvaliteten av arbetet bli lidande 
(Merchant & Van der Stede 2012). En förutsättning för att på ett lyckat sätt kunna 
använda sig av denna slags styrning är att mål och därmed mått som ligger till grund 
för utvärdering är väl förankrade i den underordnades verklighet (Svensson 1997).  
   

Styrsystemet består av fyra delar; Budget, finansiella mått, icke-finansiella mått samt 
en hybrid av båda typer av mått. Den första delen, budgetering, har olika 
användningsområden men fokuserar på att ange ramar och utifrån dessa följa upp 
och utvärdera utfallet. Budgeten visar i stora drag vilka mål som existerar och för att 
nå dessa behövs preciserade finansiella mått. Dessa mått ämnar sätta ett specifikt 
ekonomiskt mål som de anställda har som uppgift att uppnå, som exempelvis 
intäktsmål för en säljande avdelning. Vid användande av mått bör de vara 
rättvisande och motiverande utformas utifrån vad den anställde kan hållas ansvarig 
för, då det finns en risk att människor inte arbetar för att uppnå måttet om de inte 
känner att de har någon påverkan på utfallet. De finansiella måtten är dock inte 
tillräckliga för att fånga helheten. För att fånga de delar som de finansiella måtten 
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riskerar att förbise krävs mått som är av icke-finansiell karaktär, det vill säga mått 
som exempelvis kundnöjdhet. För att lyckas fånga alla parametrar är en kombination 
av både finansiella och icke-finansiella mått mest förekommande i organisationers 
styrning (Malmi & Brown 2008). Merchant & Van der Stede (2012) beskriver även 
denna uppdelning av finansiella mått, som är lätta att följa upp, och icke-finansiella 
mått som kan vara svårare att mäta, som exempelvis samarbetsförmåga. Eftersom 
dessa mått inte kan mätas objektivt blir det överordnades tolkning av 
måluppfyllelsen som ligger till grund för utvärderingen vilket skulle kunna ge en 
missvisande och orättvis bild över hur målet uppnåtts.  
   

Högt uppsatta chefer utvärderas ofta efter finansiella mått, så som räntabilitet och 
andra nyckeltal medan chefer på lägre nivå ofta utvärderas efter mer operationella 
mått som de i större utsträckning kan kontrollera, exempelvis effektivitet i 
produktionen samt leveransprecision. Chefer som befinner sig i mitten av 
organisationen utvärderas ofta efter en kombination av ovan nämnda mått. 
Gemensamt för olika typer av chefer är att de utvärderas efter en sammansättning av 
mått för att sedan väga samman dessa till en helhetsbild. I denna helhetsbild ingår 
även subjektiva bedömningar över insatsen eller resultatet. Beroende på vad den 
överordnade chefen sänder ut för budskap om vad som är betydande ges olika 
riktlinjer vilket leder till vad den underordnade kommer att prioritera. I vissa fall kan 
den subjektiva bedömningen av måtten vara mest betydande för den fullständiga 
utvärderingen (Merchant & Van der Stede 2012). Vid användning av objektiva mått 
sker samtidigt en subjektiv bedömning av dessa då de olika komponenterna, som är 
grunden för utvärdering, kan ha olika stor betydelse för den som utvärderar. Den 
som blir utvärderad kan exempelvis mätas på fem olika mått, men alla dessa behöver 
inte nödvändigtvis väga lika tungt i utvärderingen. Hur denna avvägning förhåller sig 
beror till stor del på utvärderarens subjektiva bedömning som kan vara okänd för 
den som blir utvärderad, men samtidigt kan denne ha fått indikationer på vad som 
väger tyngst (Gibbs, Merchant, Van der Stede & Vargus 2004). När en överordnad 
bedömer en underordnads insats är det av vikt att denne besitter förmågan att förstå 
värdet av arbetet för att bedömningen ska bli rättvisande. Det är även möjligt för 
underordnade att själva påverka utvärderingen genom att välja att synliggöra eller 
dölja vissa ansträngningar för den överordnade (Jannesson & Skoog 2013).  
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Trots att en organisation har uttalade mål och visioner är dessa inte alltid formellt 
dokumenterade utan i många fall kan dessa vara av informellt slag. Informationen 
gällande organisationens värderingar och syften måste kommuniceras för att styra 
beteendet hos chefer i olika nivåer (Ferreira & Otley 2009). Mellanchefer tenderar att 
bli mest påverkade av det som högre chefer signalerar som viktigt. Både formell och 
informell utvärdering från överordnade skapar indikationer på vad som upplevs som 
betydande och därmed vad som den underordnade chefen bör fokusera på. 
Utvärderingsrutiner kan härstamma från en central avdelning men dessa bör 
särskiljas från de grunder som de överordnade faktiskt utvärderar efter. Det är den 
underordnades uppfattning om hur denne utvärderas som är betydande för 
beteendet, snarare än det formella. Det har visat sig att det är relationen mellan 
parterna som är betydande för hur underordnade uppfattar att de blir utvärderade 
och därmed beter sig (Gibbs et al., 2004).  

2.2.3 Belöningssystem 
Belöningar och förmåner används som styrmedel för att skapa incitament hos 
anställda att arbeta efter de uppsatta målen. Belöningssystem har ansetts lämpliga 
för att få anställda att ägna mer uppmärksamhet åt måluppfyllelse och på så sätt 
rikta sina ansträngningar mot det som överordnade önskar, vilket leder till att 
organisationer kan uppfylla sina strategiska mål (Jannesson & Skoog 2013). När 
belöningar förekommer har det visat sig att individer påverkas genom att de 
fokuserar sin uppmärksamhet och sina ansträngningar till uppgiften och ger den mer 
av sin tid. Belöningar förekommer i olika former, både yttre så som bonusar och 
förmåner samt inre där den anställde känner sig självförverkligad. Belöningarna kan 
förekomma både individuellt och i gruppform (Malmi & Brown 2008). I praktiken är 
det inte alltid självklart att belöningar är positiva och leder till önskvärt beteende, då 
relationen mellan belöning, motivation och prestation är komplex (Hopwood 1972). 
Människor har olika preferenser och föredrar olika typer av belöningar, vilket medför 
att vissa personer inte blir motiverade att arbeta hårdare av en viss typ av belöning 
(Merchant & Van der Stede 2012). Det har visat sig att beteendet påverkas i stor 
utsträckning av beröm och om det finns en positiv attityd för den underordnades 
arbete (Ferreira & Otley 2009). Detta är ett exempel på en inre belöning som medför 
att personen i fråga kan uppleva självförverkligande och på så sätt bli mer motiverad.  
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För att belöningssystem ska få en positiv effekt är det således viktigt att de är 
utformade för att tillgodose majoriteten, annars blir belöningssystemet enbart en 
kostnad som inte får någon verkan. Ytterligare en nackdel med belöningssystem är 
att de kan leda till att personerna i organisationen fokuserar på kortsiktighet för att 
uppnå målen. Detta kan medföra att de anställda inte fokuserar på organisationens 
långsiktiga mål då de vill uppnå ett kortsiktigt resultat för att erhålla belöning 
(Merchant & Van der Stede 2012).  

2.3 Mellanchefers roller i en planerad organisatorisk 
förändring 
Begreppet roll i denna kontext kan utifrån litteraturen definieras som de olika 
beteenden, uppgifter och aktiviteter som mellanchefen ägnar sig åt. När chefen väljer 
att prioritera vissa av dessa beteenden, aktiviteter och uppgifter antar de eller ägnar 
de sig åt en roll (Balogun 2003; Bryant & Stensaker 2011; Floyd & Wooldridge 1994; 
Herzig & Jimmieson 2006; Huy 2002, Rouleau 2005; Valentino 2004). En 
rollkonflikt uppstår när mellanchefen måste prioritera mellan de olika rollerna. Detta 
kan enligt Balogun (2003) exempelvis uppstå när det råder tidsbrist och 
mellanchefen måste avgöra vad som är viktigast att denne ska ägna sig åt. Doyle 
(2002) belyser att konflikt mellan rollerna uppstår då överordnad och anställda har 
olika krav och föreställningar om vilka roller som förtjänar mest av mellanchefens 
tid. Exempelvis kan anställda anse att mellanchefen bör ägna mest tid åt att motivera 
dem medan överordnad anser att mellanchefen ska arbeta med att ta fram rapporter 
eller statistik.  
  

Mellanchefens roller har varit omdiskuterade och det finns ett flertal forskare 
(Balogun 2003; Bryant & Stensaker 2011; Floyd & Wooldridge 1994; Herzig & 
Jimmieson 2006; Huy 2002, Rouleau 2005; Valentino 2004) som studerat detta 
område och utvecklat olika definitioner kring vad dennes roll består av. 
Definitionerna är som vi tidigare nämnt inte identiska men i stora drag mycket lika 
och det tycks råda konsensus på forskningsområdet angående vilka roller som 
mellanchefen har. Nedan presenteras mellanchefens roller utifrån fyra huvudtyper, 
som särskiljs efter vilka som anses vara traditionella respektive icke-traditionella. 
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2.3.1 Traditionella roller 
Som tidigare nämnts har synen på mellanchefens roll framförallt bestått av det 
traditionella arbetet. Två av de fyra identifierade rollerna kan klassificeras som 
traditionella då de har en tydlig inriktning på det klassiska och synliga arbetet som 
mellanchefen har.  
   

Implementera förändringen  
Denna roll innefattar mellanchefens uppgift att implementera ledningens idéer om 
förändringsarbete och detta anses vara en av de vanligaste som mellanchefen har 
(Balogun 2003). De förväntas acceptera förändringen och förverkliga den i 
organisationen, det vill säga att göra det faktiska implementeringsarbetet (Valentino 
2004). Mellanchefer förväntas använda befintliga resurser på ett så effektivt sätt som 
möjligt och reducera kostnader för att förbättra den avdelning som de har ansvar för 
(Balogun 2003; Floyd & Wooldridge 1994). Motstånd från mellanchefen kan uppstå 
när krav från ledningen kolliderar med den verkliga implementeringen. Högre chefer 
ser ofta implementeringsarbetet som en mekanisk process men det är ofta mer 
komplext än så. När förutsättningar för implementeringen ändras och ny 
information tillkommer måste mellanchefens prioriteringar konstant omvärderas. 
När dessa krav inte överensstämmer med mellanchefens verklighet skapas en 
osäkerhet hos dem som kan leder till detta motstånd. Rollen som implementerare 
innefattar att vara flexibel och anpassningsbar för att möta de händelser som 
uppstår, till exempel hantera möjliga, från ledningens håll, oförutsägbara hinder och 
nya förutsättningar (Floyd & Wooldridge 1994).  
   

Driva daglig verksamhet  
Mellanchefer förväntas inte enbart arbeta med implementering utan samtidigt 
fortsätta arbeta med den dagliga verksamheten och driva denna framåt. Denna 
innefattar exempelvis budgetarbete, administration, kundkontakt samt planering. 
Om mellanchefen endast arbetar med implementeringen kan med lätthet andra delar 
av arbetet falla bort. Därav är det av vikt att driva verksamheten som vanligt tills de 
nya strukturerna är på plats. Då planerade förändringsprocesser ofta sker väldigt 
snabbt från beslut till implementering kan det uppstå svårigheter för mellanchefen 
att fortsätta som vanligt och planera framåt, vilket tvingar dem att lära sig nya saker 
under tidens gång (Balogun 2003). 
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2.3.2 Icke-traditionella roller 
På senare tid har  bilden av mellanchefens roller utvidgats till att även innefatta icke-
traditionella roller som inte är av samma strikta karaktär som den traditionella utan 
innefattar istället att skapa motivation, förståelse och interaktion. Det har även visat 
sig att dessa roller är de som är avgörande för att en förändringsprocess ska bli 
lyckad (Balogun 2003; Huy 2002).  
   

Personlig förståelse för förändring  
En roll som mellanchefer har är att de själva genomgår förändringar på ett personligt 
plan där de reflekterar över och utvärderar sin egen roll samt vilket ansvar de har. 
Att utveckla sin yrkesmässiga roll och förstå förändringen är en stor utmaning för 
mellancheferna (Balogun 2003). En stor del av denna roll består i att tolka aktiviteter 
och klargöra vilken avsikt förändringen har, det vill säga målet och behovet med den 
(Balogun 2003; Herzig & Jimmieson 2006). Utan fullständig förståelse blir det 
problematiskt för mellanchefen att känna till vilka förväntningar som finns på det 
framtida arbetet och vilka färdigheter som krävs för att lyckas med detta. Förståelsen 
är betydande då kunskapen påverkar hur arbetet genomförs i praktiken (Olsen & 
Stensaker 2014). Det blir även viktigt för mellanchefen att förstå vilket ansvar denne 
har och vilka begränsningar som föreligger. Mellanchefer beter sig inte annorlunda 
än övriga mottagare av förändring. De behöver likt andra kommunicera med sina 
kollegor och andra chefer för att få information och utbyta erfarenheter, detta för att 
tolka vad som förväntas av dem i den förändrade organisationen (Balogun 2003).  
   

Denna roll var den som visade sig vara mest betydande då den påverkar de övriga 
rollerna. Detta då den egna tolkningen av vad som krävs påverkar hur mellanchefen 
hanterar den dagliga verksamheten, hjälper andra genom förändringen samt 
implementerar förändringen (Balogun 2003). Mellanchefer är inte enbart objektiva 
förmedlare av förändring utan sållar och tolkar information som sedan ligger till 
grund för hur de framställer förändringsprocessen. Med detta har de möjlighet att 
påverka ledningen och anställdas uppfattning (Floyd & Wooldridge 1994). Av denna 
anledning blir rollen avgörande för implementeringen.  
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Mellanchefens stöd till de anställda  
Mellanchefer måste inte enbart själv skapa förståelse för förändringen utan de måste 
även hjälpa de anställda att förstå och skapa mening kring förändringsarbetet 
(Balogun 2003; Floyd & Wooldridge 1994). Mellancheferna får hantera anställdas 
eventuella motstånd, vägleda och utbilda men även fungera som ett stöd. Det är en 
process som hela tiden pågår och dessa uppgifter sker genom både informell och 
formell kommunikation mellan mellanchef och anställda (Balogun 2003). Även om 
mellancheferna inte sympatiserar med förändringen förväntas de trots det vara ett 
emotionellt stöd för de anställda. För att förändringen ska bli framgångsrik måste 
emotionell balans finnas hos de anställda i organisationen, detta för att de ska bli 
engagerande och involverade i förändringen vilket leder till en ökad produktivitet hos 
de anställda. I organisationen är mellanchefen den person som är närmast de 
anställda och blir därför en viktig person under förändringen. Mellanchefen blir 
betydande för att se till att de emotionella behoven hos de anställda blir 
tillgodosedda och uppmärksammade (Huy 2002). Det är således mellanchefens 
ansvar att uppnå att samtliga inom organisationen arbetar i samma riktning genom 
att motivera och övertyga medarbetarna (Floyd & Wooldridge 1994; Valentino 
2004).  

2.4 Prioritering mellan rollerna 
Forskare rapporterar en enhetlig bild av att mellanchefen tvingas in i en konflikt 
mellan de roller som beskrivits ovan (Balogun 2003; Bryant & Stensaker 2011; Floyd 
& Wooldridge 1994; Herzig & Jimmieson 2006; Huy 2002, Rouleau 2005; Valentino 
2004; Doyle 2002). Orsaken till att denna konflikt uppstår kan ha flera förklaringar 
och forskare har argumenterat för vilka faktorer som kan ha en påverkan. 
Mellanchefer har som tidigare nämnts ett flertal roller att hantera under begränsad 
tid, och det är delvis denna tidspress som tvingar dem att prioritera mellan rollerna. 
Bryant & Stensaker (2011) belyser att ideologi kan ha en betydelse i hur mellanchefen 
prioriterar dennes roller under ett förändringsarbete. Skillnader i ideologi 
härstammar från var i organisationen som mellanchefen är positionerad. Finns de 
nära ledningen leder det ofta till att mellanchefen är med i beslutsfattandet men om 
chefen istället återfinns nära de anställda har de oftast mer ansvar för den faktiska 
implementeringen. Mellanchefens ideologi styr därav om de i första hand agerar i 
enlighet med ledningens eller anställdas önskemål. Även Doyle (2002) menar att 
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svårigheter uppstår när mellanchefen måste prioritera mellan de olika önskemålen. 
För stort fokus på att uppnå ledningen önskemål kan leda till missnöjda anställda 
som kan uppleva att deras intressen inte tas i beaktning och vice versa: att enbart 
fokusera på de anställda och relationen kan skada implementeringen av 
förändringsarbetet. Det krävs således att mellanchefen balanserar rollerna för att 
tillgodose önskemål från båda parter och därigenom uppnå ett lyckat utfall av 
förändringen.  
   

Synen på mellanchefens roll påverkar denne i prioriteringen mellan de definierade 
rollerna. Om både mellanchefen och ledning har en föreställning om att dennes 
arbete mestadels består av den traditionella rollen kan detta styra hur de väljer att 
arbeta. Om den traditionella rollen är dominant kan mellanchefer upplevas som 
motståndare till förändringen fast de i själva verket är förvirrade och försöker förstå 
vad som behöver göras. Även mellanchefens inställning till förändringen påverkar 
rollkonflikten på så sätt att om mellanchefen måste införa en förändring trots att de 
själva inte sympatiserar med den. När detta förekommer kan mellanchefen hantera 
detta på två sätt, antingen att de genomför förändringen med lågt engagemang 
alternativt att de gör sitt bästa trots svåra förutsättningar. Balogun (2003) har i sin 
studie påvisat att mellanchefer ofta utvärderas efter traditionella.  Detta medför att 
de icke-traditionella rollerna hämmas på grund av tidsbrist då de konstant tvingas 
att prioritera mellan rollerna vilket medför att båda typer av roller kan bli lidande. 
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2.5 Undersökningsmodell 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
 
  
   
   
   
    
Figur 1: Undersökningsmodell. 

   
Undersökningsmodellen illustrerar de två huvudkomponenterna; Styrpaketet samt 
rollprioriteringen innehållandes de fyra rollerna som identifierats. Studien syftar till 
att i ett första skede kartlägga hur mellanchefer upplever att de styrs och utvärderas 
utifrån Malmi & Brown’s (2008) ramverk, samt vilka roller de upplever att de har 
och tvingas välja mellan. Pilen mellan dessa två komponenter symboliserar den 
relation som vi avser studera, hur den upplevda styrningen och utvärderingen 
påverkar rollprioriteringen. Sfären som existerar omkring komponenterna visar att 
denna relation studeras inom en planerad förändringsprocess.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rollprioritering
1. Implementera 

förändringen
2. Driva den dagliga 

verksamheten
3. Personlig förståelse
4. Stöd till anställda

Styrpaketet

Planerad 
förändring 



   19 

3. Studiens tillvägagångssätt 

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska ställningstaganden och 
tillvägagångssätt. Avsnittet består av fyra delar som vardera motsvarar en fas i 
arbetsgången; förarbete, genomförande, bearbetning samt metodreflektion.  

3.1 Förarbete 

3.1.1 Litteraturgenomgång 
I studiens uppstartsfas genomfördes en omfattande litteratursökning i syfte att öka 
vår förståelse för mellanchefens roll samt bilda oss en uppfattning om befintlig 
forskning inom området. För att finna relevant forskning utfördes sökning via olika 
databaser så som; ABI/Inform, Scopus och Summon samt söktjänsten Google 
Scholar efter vetenskapligt granskade artiklar. De nyckelord som huvudsakligen 
användes var; Middle Manager, Organizational Change, Planned Change, 
Evaluation, Performance Management System, Management control package och 
sedan kombinerades dessa tillsammans med varandra för att finna mer avgränsade 
artiklar. Utifrån dessa sökord påträffades ett antal adekvata artiklar som i sin tur 
refererade till fler intressanta artiklar. Vidare har trycka källor använts i 
fördjupningssyfte.  

3.1.2 Undersökningsdesign 
Med hänsyn till undersökningens syfte var det lämpligt att genomföra intervjuer med 
ett färre antal respondenter, detta för att generera djupgående svar samt en 
förståelse för hur och varför utvärderingen påverkar mellanchefen i dennes 
rollkonflikt (Bryman & Bell 2013; Silverman 2015). Genom att anta ett kvalitativt 
förhållningssätt via djupgående intervjuer får respondenterna möjlighet att själva 
analysera och reflektera, vilket blir en nödvändighet för att lyckas fånga deras 
tolkningar och upplevelser. Detta kan således inte mätas objektivt och därav var det 
inte lämpligt att anta ett kvantitativt förhållningssätt (Bryman & Bell 2013). 
  

Då studiens frågeställning inte tidigare behandlats inom forskningsområdet och det 
därmed inte finns mycket kännedom kring problemet vill vi skapa en övergripande 
bild genom att få många olika intryck vilket kan uppnås genom en explorativ ansats 
(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010). Målsättningen var att gå in i studien 
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med ett öppet förhållningssätt och låta innehållet leda oss i analysarbetet. För att 
lyckas med att nå detta öppna förhållningssätt och kunna få många olika intryck har 
vi valt att arbeta med sex stycken “minifall”. De olika fallen befinner sig i olika 
branscher och har genomgått olika typer av förändringsarbeten vilket är en fördel för 
denna typ av studie. Genom att arbeta med denna ansats kommer slutsatserna inte 
mynna ut i exakta sanningar utan vara mer av reflekterande och avgränsa 
problemområdet för framtida forskning. Det bör även poängteras att vissa slutsatser 
är iakttagelser som inte alltid grundar sig i majoriteten av respondenternas 
upplevelser.  
   

Studien utgår ifrån befintlig kunskap inom området för förändringsarbete, 
mellanchefens roll samt styrning och utvärdering. Detta var utgångspunkten för den 
begreppsapparat som presenterades i den teoretiska referensramen samt vår 
undersökningsmodell. Tidigare studier har framförallt använts som inspirationskälla 
vid operationalisering av dessa teoretiska begrepp i utformandet av intervjuguiden. 
Genom detta arbetssätt bidrar således studien till att utveckla den befintliga teorin 
på området.  

3.2 Genomförande 

3.2.1 Intervjuer 
Vid genomförandet av intervjuerna har en intervjuguide använts (se bilaga). Denna 
innehöll ett antal frågor som var av öppen karaktär som möjliggjorde för 
respondenten att själv kunna reflektera över frågan och avlägga ett omfattande svar. 
Målsättningen var att respondenterna skulle få frihet i sina svar och inte bli alltför 
styrda av ordningsföljden och att samtalet skulle flyta på naturligt. Trots 
intervjuguidens struktur ville vi även ha möjligheten att frångå denna och ställa 
följdfrågor för att fördjupa oss i respondentens reflektioner. Trots att öppna frågor 
främst har använts ansåg vi att det var nödvändigt att ha en viss typ av struktur för 
att se till att alla relevanta delar av frågeställningen blev berörda. Intervjuerna kan 
således kategoriseras som semi-strukturerade (Bryman & Bell 2013). Under 
intervjuernas gång fokuserade vi på att låta respondenterna tala fritt och inte avbryta 
dem med följdfrågor och kommentarer, utan följde enbart upp om respondenterna 
inte själva tog upp ämnet, detta för att minimera vår påverkan på svaren i högsta 
möjliga mån.  
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Intervjuerna genomfördes mellan 9-23 november där fem intervjuer var personliga 
medan en var över telefon. Målsättningen var att genomföra alla intervjuer 
personligen för att generera ett lättare samtal och möjlighet att registrera personens 
uttryck i samband med frågorna. Detta var dock inte möjligt för en av 
respondenterna då denne är bosatt på en annan ort, och inte hade möjlighet att 
träffas personligen. Vi erbjöd samtliga respondenter att mötas på en annan plats än 
på deras arbete. Detta för att respondenterna skulle hållas anonyma genom studien 
då medverkandet kan anses vara känsligt och för att intervjupersonerna ska känna 
sig trygga med att yttra sig negativt eller kritiskt. Däremot valde flera av 
intervjupersonerna att genomföra intervjuerna på deras kontor framför annan plats. 
För att upprätthålla anonymiteten har respondenterna tilldelats fiktiva namn i 
studien och fått information om att det enbart är företagets bransch som kommer 
framgå. Samtliga respondenter godkände att inspelning av intervjuerna gjordes, med 
förtroende att dessa sedan skulle raderas. Vi valde att spela in intervjuerna och sedan 
transkribera dem för att kunna gå tillbaka till materialet och kontrollera exakt vad 
som sades, vilket Bryman & Bell (2013) framhåller som en fördel vid genomförandet 
av intervjuer.  

3.2.2 Urval av respondenter 
Inledningsvis valdes enbart mellanchefer ut till intervju och inte deras överordnade. 
Detta för att vi avser undersöka hur mellanchefen upplever att denne blir styrd och 
utvärderad. Hur överordnade ser på styrningen och utvärderingen kan vara 
missvisande då överordnade kan ha en annan uppfattning. Vi är medvetna att det 
kan finnas en diskrepans mellan hur överordnade anser att de utvärderar 
mellancheferna och hur mellancheferna själva upplever att de blir utvärderade. 
Därav är det tolkningen som vi finner intressant för studien och därmed enbart 
mellanchefernas perspektiv som beaktas.  
   

Urvalet av mellancheferna utfördes genom ett icke-sannolikhetsurval genom 
personliga kontakter och är således även ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 
2013). Kriterierna för intervjupersonerna var att de skulle vara en chef som i sin tur 
svarar under en högre chef och samtidigt verkar nära de anställda och har 
personalansvar. En förutsättning var att företaget och mellanchefen genomgått en 
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planerad organisationsförändring inom de senaste fem åren. Förändringen kunde 
vara alltifrån ett ägarbyte, ett uppköp till uppsägning av personal eller 
omstrukturering av något slag. Således lades ingen större värdering i vilken slags 
förändring som skett. Det fanns inte heller krav på att mellancheferna skulle verka 
inom en specifik bransch, detta då vi inte funnit några indikationer från litteraturen 
att det skulle ha någon påverkan på mellanchefens rollprioritering. Den 
frågeställning som behandlades kan ses som ett generellt problem som inte har visat 
någon direkt koppling till bransch eller typ av planerad organisationsförändring.  

3.2.3 Intervjuguide 
Intervjuguiden (se bilaga) utformades efter de tre delar som återfinns i 
undersökningsmodellen; Styrpaketet, rollerna samt relationen där emellan. Detta för 
att intervjuns ordningsföljd skulle bli tydlig och ha en viss typ av struktur, för att 
respondenterna skulle få möjlighet att prata djupgående om de olika delarna. 
Utformningen underlättade även för egen del då vi säkerställt att alla delar 
behandlades i intervjun. Vid utformandet av intervjufrågorna hade vi formuleringen i 
åtanke då vi undvek att ställa frågor som kunde besvaras med ja eller nej, för att 
istället frambringa mer utförliga svar. Ledande frågor undveks för att minimera 
påverkan från oss som forskare. Utmaningen med framställandet av intervjufrågor 
var att operationalisera de olika begreppen till hanterbara frågor som 
respondenterna kunde relatera till. För att uppnå detta har vi tagit del av 
intervjuguider från andra studier som undersökt styrning samt roller hos 
mellanchefer. Genom att se hur andra forskare har operationaliserat akademiska 
begrepp kunde vi inspireras och reflektera över våra egna frågor. Vi såg ett behov av 
att revidera intervjuguiden under datainsamlingens gång då vissa begrepp 
missuppfattades och var svåra för respondenterna att förstå. Ett exempel på detta var 
begreppet utvärdering som vi senare fick beskriva i termer av bedömning då det 
visade sig att vi och respondenterna hade skilda uppfattningar kring vad utvärdering 
innebar. 
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3.3 Bearbetning 

3.3.1 Transkribering 
Samtliga inspelade intervjuer transkriberades för att tydliggöra respondenternas svar 
och säkerställa att ingen information förbisågs i analysarbetet. Transkriberingen 
skedde i anslutning till intervjutillfället för att kvarhålla minnesbilder av stämningen 
som kan vara av vikt vid tolkning av svaren.  

3.3.2 Analysmetod 
Analysen har genomförts med inspiration från analysmetoden grundad teori, vilket 
är en kvalitativ forskningsmetod där teorier kring ett fenomen växer fram ur det 
empiriska materialet. Datainsamlingen och dataanalysen sker växelvis med syftet att 
generera ny teori, snarare än att testa befintlig (Charmaz & Bryant 2011). I 
datainsamlingsprocessen genomfördes de första två intervjuerna, som även 
transkriberades, och som vi sedan analyserade på en övergripande nivå, vilket ledde 
till att vi gjorde  vissa ändringar i intervjuguiden inför de övriga intervjuerna. När allt 
material var insamlat och transkriberat inledde vi med att läsa igenom alla 
intervjuerna grundligt samtidigt som vi funderade kring om vi kunde utläsa rollerna, 
styrningen samt sambandet. Detta för att vi med utgångspunkt i teorin hade 
utformat en föreställning kring vilka teman materialet kunde innehålla. Detta ger en 
viss grad av förutsägbarhet vilket Corbin & Strauss (1990) menar att grundad teori 
kan medföra. Viktigt att poängtera är att vår analys inte fullständigt följer processen 
för grundad teori, utan mer har inspirerats av arbetssättet. Detta för att inte riskera 
att låsa fast tolkningsförmågan och kreativiteten i den kodningsprocedur som 
grundad teori innebär, vilket (Ellis 1993) beskriver att grundad teori ofta har 
kritiserats för.  
   

Ett datorprogram för kvalitativ analys kallat NVivo har använts för assistans i 
analysen av materialet genom att på ett strukturerat vis kategorisera och ta fram 
textsekvenser ur materialet (Bryman & Bell 2013). Inledningsvis genomfördes en 
öppen kodning, där utdrag ur de olika intervjuerna jämfördes med varandra med 
syftet att finna skillnader eller likheter (Corbin & Strauss 1990). Fynden 
kategoriserades sedan samman och gavs en etikett, exempelvis kunde “samtal med 
personal”, “vara tillgänglig”, “finansiella mått” och “subjektiv bedömning” vara 
kategorier vi fann. Sedan grupperades etiketterna och bildade mer övergripande 
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koder. Exempelvis ansåg vi att både “samtal med personal” och “vara tillgänglig” 
tydde på rollen som stöd för de anställda. Vi har under analysens gång arbetat på två 
sätt med materialet, vid analysen kring rollerna och styrningen har vi utgått från den 
befintliga teorin och etiketterna skapades utifrån de befintliga rollerna och 
styrsätten, vilket kan liknas mer vid innehållsanalys (Bryman & Bell 2013). Däremot 
var vi öppna för att se skillnader i vårt material och teorin vilket möjliggjorde att vi 
kunde urskilja nya aspekter i de roller som mellanchefen kan anta. När det gäller 
sambandet kan arbetssättet mer liknas vid grundad teori där vi inte hade någon 
given föreställning kring vad analysarbetet skulle resultera i, utan vi arbetade med att 
koda materialet utan att ha en förutfattad bild över vilka kategorier och etiketter som 
det skulle resultera i. Nedan följer två tabeller som exemplifierar hur kodning och 
därmed operationalisering gått till.   
  

Tabell 1: Exempel på kodning av roller. 

Citat   Kategori   Kod  

“Det var väldigt jobbigt för vissa 
så det var många samtal på det 

sättet och försöka att stötta 
dem [...] Det var mycket att de 
inte förstod varför och så där, 

man la några timmar på att 
förklara för dem.”  

  

“Det som blir var ju då att jag 
åkte ju ner på min egna tid 

och var där utan att ta betalt 
för det för att liksom vara 

hos dem, för att de skulle 
känna att de hade någon att 

fråga.”   

  
  
  
Samtal med personal  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vara tillgänglig  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Stöd till anställda   
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Tabell 2: Exempel på kodning av styrning. 

Citat   Kategori   Kod  

“Vi har vissa mål och det är ofta 
monetära mål att ni ska ha 
täckningsbidrag på 35% och så har vi 
25% då blir ju fokus att ni måste få upp er 
lönsamhet…”  
  

  

“Kontoret mäts ju på det vanliga, 
omsättning, resultat och 
täckningsbidrag och lite så och sen det 
här, man tar ju fram statistik på allt, nya 
kunder, tappade kunder ehh… men det 
som är viktigast nu för oss att jobba på är 
liksom att få upp lönsamheten på 
befintliga kunder de tycker liksom att vi 
ligger lågt där.”  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Finansiella mått  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Cybernetisk 
styrning  

  
  
I denna studie kommer empiri och analys behandlas i varsitt avsnitt. Inledningsvis 
presenteras alla intervjuer separat med en beskrivning av vilka roller och vilken 
styrning som identifierats samt tolkningar kring dessa. I denna del presenteras även 
valda citat från intervjuerna. Vi har valt att presentera empirin kring rollerna och 
styrpaketet intervjuvis då vi vill lyfta fram mellanchefens personliga upplevelse och 
kopplingen mellan just deras roller och styrning då det är denna unika koppling vi 
vill studera i de olika fallen. Vi ser mellancheferna som den centrala punkten i 
materialet och vill således fokusera på att skapa en helhet för varje mellanchef. För 
att klargöra respektive falls förutsättningar presenteras en tabell över varje intervjus 
styrpaket och vilka roller som kan identifieras. Vidare följer en analys kring 
sambandet mellan styrpaketet och hur mellancheferna prioriterar kring rollerna. I 
analysen frångår vi de enskilda fallen och presenterar analysen på en mer 
övergripande nivå.  
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3.4 Reflektion 

3.4.1 Metodreflektion 
Kvalitativa studier fokuserar på beskrivande berättelser och resultatet beror på hur 
forskaren kategoriserat händelser och aktiviteter som beskrivs. Resultatet blir därav 
knutet till forskarens tolkning av materialet, det är denna subjektivitet som leder till 
en bristande reliabilitet vilket kvalitativa studier ofta får kritik för. Tolkningen kan 
vara svår att följa då läsaren ofta får ta del av enbart en liten mängd av det empiriska 
materialet, vilket leder till att det blir svårt för läsaren att få en känsla för 
perspektivet hos de människor som studerats (Silverman 2015). I denna 
forskningsmetod går det inte att frånkomma att det föreligger ett tolkande från oss 
som forskare men för att öka trovärdigheten i studien har vi presenterat citat ur det 
empiriska materialet. Detta för att läsaren ska kunna få en bild av de olika fallen för 
att sedan kunna förstå den tolkning vi gjort av materialet. Vi valde även att använda 
citat för att läsaren ska kunna ta del av respondenternas egna ord och uttryck. Då 
inspelning och sedan transkribering av intervjuerna genomfördes bidrar detta till en 
ökad trovärdighet. Trots dessa åtgärder kan reliabiliteten påverkas då exempelvis 
kroppsspråk faller bort, vilket kan påverka tolkningen av materialet. Under 
transkriberingen var vi därför noga med att ta med när respondenterna tvekade på 
svaret eller gjorde pauser, detta för att minimera missuppfattningar av materialet.  
   
Vi har även detaljerat beskrivit analysmetoden och utförandet av analysen, vilket 
Silverman (2015) framhåller som ett sätt för att öka trovärdigheten. Det kan även 
nämnas att enbart vetenskapligt granskade publikationer använts som grund för 
både problematisering och teoretisk referensram för att öka studiens tillförlitlighet. 
Vid användande av intervjuer är det viktigt att respondenterna uppfattar frågorna på 
samma sätt. För att uppnå detta har vi gått igenom intervjuguiden med två 
utomstående personer innan intervjuerna ägde rum för att säkerställa att frågorna 
uppfattades på rätt sätt. Däremot uppstod det under vissa frågor, som vi nämnde 
ovan, att de första respondenterna tolkade vissa begrepp på ett annat sätt än vi 
gjorde, när detta uppmärksammades fick vi ställa följdfrågor under intervjun samt 
korrigera intervjuguiden till kommande intervjuer.  
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Då studien behandlar ett fåtal respondenter i relation till populationen finns ingen 
möjlighet att generalisera studiens resultat på målpopulationen (Bryman & Bell 
2013). I och med studiens utformning är inte syftet att möjliggöra en statistisk 
generalisering på en population utan syftet är snarare att studera ett fåtal fall mer 
djupgående och på så sätt bidra till den befintliga teorin genom analytisk 
generalisering. Detta kan anses ha uppnåtts genom att våra respondenter vittnar om 
upplevelser som kan ses i den befintliga teorin samt att våra respondenter i många 
avseenden liknar varandra i deras berättelser (Christensen et al, 2010).  
  

Enligt Christensen et al, (2010) kan kritik kan riktas mot den explorativa ansatsen då 
den begränsar studien från att dra exakta slutsatser kring resultatet. Det kan även 
vara en svårighet att ge en enhetlig bild av materialet eftersom de olika fallen skiljer 
sig så pass mycket från varandra. Detta kan medföra att studiens empiri uppfattas 
som spretig då den visar på många olika intryck. Vår förhoppning var som tidigare 
nämnts att genom minifallen uppnå en gedigen mängd intryck från olika 
mellanchefer och förändringsarbeten, däremot kan vi i efterhand ställa oss kritiska 
till de urvalskriterier som tillämpats gällande respondenterna. Dessa kunde med 
fördel kunde varit mer avgränsade. Exempelvis hade vi kunnat välja en specifik 
förändring och på så sätt avgränsa studien och få den mer enhetlig men samtidigt 
kunnat bibehålla den explorativa ansatsen och dess fördelar. Vi är medvetna om att 
detta kan uppfattas som en svaghet i denna studie.   
   

Studiens urval, ett icke-sannolikhetsurval användes för att finna lämpliga 
respondenter som uppfyllde förutsättningarna för att delta i studien. Detta kan 
tänkas kommit att påverka studien både positivt och negativt då vår relation till dem 
kan påverka respondenterna i deras svar. Exempelvis kan respondenterna ha upplevt 
att de inte kunde yttra sig om vissa saker då det kan vara måna om hur de framställer 
sig själva, men det kan även tänkas gett motsatt effekt då respondenten har känt sig 
avslappnad i vår närvaro och bekväm med att dela med sig av hur denne egentligen 
upplever en specifik situation. När denna urvalsmetod används är det problematiskt 
att minimera den effekt det kan tänkas ge men en åtgärd vi tog var att den av oss som 
inte var bekant med respondenten var den som till störst del höll i intervjun. Även då 
respondenterna inte varit bekanta till oss kvarstår problemet med social 
önskvärdhet, att respondenterna vill framhäva sig själva på ett önskvärt sätt eller att 
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de inte vågar yttra sina äkta åsikter då det kanske inte stämmer överens med den bild 
de har av sig själva (Bryman & Bell 2013). För att i största möjliga mån undvika detta 
har vi låtit respondenterna vara helt anonyma med deras namn och även vilket 
företag de arbetar på, samt att vi erbjöd dem att hålla intervjun på en plats som är 
frånkopplad deras arbetsplats. Intervjufrågorna som ställdes till respondenterna var 
inte känsliga till sitt slag och vi upplevde inte att respondenterna hade svårt eller 
drog sig för att dela med sig av sina upplevelser vilket kan medföra att de inte kände 
ett behov av att förvränga sina svar.  
   

Personliga intervjuer har fördelen att de är just personliga och att det därmed kan 
skapas en kontakt mellan den som intervjuar och respondenten. Detta kan leda till 
att samtalet blir mer naturligt och att intervjuaren även kan se respondentens 
kroppsspråk som kan påverka tolkningen av vad respondenten uttrycker (Bryman & 
Bell 2013). Av denna anledning försökte vi i högsta möjliga mån att utföra 
intervjuerna personligen. Dock hade en av respondenterna inte möjligheten att 
träffas vilket medförde att den intervjun utfördes över telefon och vi gick därför 
miste om dessa aspekter under denna intervju. Däremot ansåg vi att intervjun 
fortlöpte väl och att det trots detta blev ett naturligt och utförligt samtal med 
djupgående svar. En nackdel med personliga intervjuer är att det finns en risk att vår 
närvaro påverkar respondenten i dennes svar (Christensen et al, 2010). För att 
motverka detta har vi varit medvetna om vår roll under intervjun och låtit 
respondenterna få svara fritt och tala till punkt samt att vi undvek att ställa ledande 
frågor.  
   
Det kan vara problematiskt vid intervjuer att faktiskt studera det som avses att 
studeras. Det kan finnas en diskrepans mellan hur en person säger sig reagera i ett 
sammanhang och hur denne verkligen reagerar. Vi hade detta i åtanke innan 
intervjun och för att få så sanningsenliga svar som möjligt frågade vi respondenterna 
om specifika fall eller upplever som de varit med om snarare än att tala om 
hypotetiska scenarion. På så sätt tvingades respondenterna tänka till hur de reagerar 
i vissa situationer och fundera över orsaken till varför de agerade som de gjorde. 
Genom att låta respondenterna tänka tillbaka och ge exempel på händelser tror vi oss 
få en mer rättvisande bild av exempelvis vilka roller de ägnade sig åt och vad de 
prioriterar i sin chefsroll. Däremot är det givetvis svårt för oss att säkerställa att så 
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verkligen var fallet då vi tog del av deras upplevelse enbart i intervjuform. För att öka 
trovärdigheten för studien hade exempelvis observationer kunnat användas eller att 
studien varit av longitudinell karaktär, vilket kunnat möjliggöra att följa chefen i sitt 
arbete och på så sätt studera deras situation och upplevelse. Kritik kan även riktas 
mot studiens avgränsning, att det enbart är mellanchefer och deras upplevelser som 
studerats. Det hade kunnat vara av intresse att studera både anställda och 
överordnade chefer för att få en utökad och faktiskt bild i hur mellancheferna 
prioriterar mellan sina roller. Kritik kan riktas till avgränsningen av styrpaketet, där 
exempelvis kultur inte är en aspekt av styrningen som studeras i denna studie. Det 
kan tänkas att kulturen är betydande för rollprioriteringen och att denna därför 
borde beaktas. Vi ansåg att kultur är en aspekt som kan vara svår att fånga i denna 
typ av studie men att vi ändå kunnat studera övriga delar av styrpaketet och dess 
effekter på ett tillfredställande sätt.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras empirin för varje enskild intervju samt en 
sammanställning av de roller och styrpaket som identifierats  i varje fall.  
   
I tabellen nedan presenteras de olika intervjuobjekten i förhållande till befattning 
och personalansvar över antalet anställda, typ av planerad förändring, tidpunkt för 
förändringsarbetet, bransch, samt tidsåtgång för intervjutillfället.   
  
Tabell 3: Översikt respondenter. 

Namn  

Befattning och 
personalansvar 

antalet 
anställda   Typ av förändring  

Tidpunkt 
för 

förändrin
gsarbetet   Bransch  

Tidsåtgång 
för intervjun  

Julia  
Platschef  
10-15 anställda   Uppköp  

ett år 
sedan   Redovisning   55 min  

Jonas  

Platschef  
10-15 anställda  
   Ägarbyte  

18 
månader 
sedan  

Hotell och 
restaurang   45 min  

Linda  
Receptionschef  
5-10 anställda.   Personalbyte  

18 
månader 
sedan   Hotell   50 min  

Tim  

Personalchef  
25-30 
anställda.   Nedskärning  

sex 
månader 
sedan   Industri   50 min  

Sofia  

Avdelningschef  
15-20 
anställda.   Omstrukturering  

ett år 
sedan   Vård   40 min  

Erika  
Gruppchef  
15-20 anställda  

Nya 
arbetsrutiner  

tre 
månader 
sedan   Detaljhandel   45 min  

   



   31 

4.1 Julia, platschef på en redovisningsbyrå 
Julia var tidigare VD på en redovisnings- och revisionsbyrå som för ett år sedan 
blev uppköpt av en annan byrå, vilken hon numera är platschef över. Hennes 
kontor och den andra byrån slogs således samman och flyttade till en ny lokal, 
detta innebar att all tidigare personal från båda företagen behölls och tillsammans 
växte de till dubbel storlek. Förutom sitt chefsuppdrag arbetar även Julia som 
redovisningskonsult.  
   

Identifiering av styrning och utvärdering  
Företaget arbetar med planering som styrmedel då de har mål och visioner kring 
företagets prestationer. De har framförallt en strategisk planering som innefattar mål 
och visioner kring vad företaget ska sträva mot och uppnå. Dessa mål mäts sedan i 
form av cybernetiska mått av finansiell karaktär som Julia även utvärderas efter. 
Exempel på dessa är antalet nya kunder, antalet tappade kunder, lönsamheten på de 
enskilda kunderna, täckningsbidrag, lönsamhetsmått med flera. Dessa 
exemplifierade mått är av mer operationell karaktär, vilket överensstämmer  med det 
som Merchant & Van der Stede (2012) menar, att mellanchefer oftast utvärderas på 
sådana mått på grund av påverkbarheten. För att förstärka vikten av att måtten 
uppnås finns även ett bonussystem kopplat till dessa där ett av måtten är intäkter på 
de kunder som Julia ansvarar över. Hon uttrycker själv att detta mått är något 
missvisande, då det oftast leder till att hon fokuserar mest på att behålla kunderna 
för att måttet ska se bra ut medan hon egentligen anser att det vore bättre för arbetet 
att lämna över kundansvaret till en kollega för att uppnå en jämnare fördelning. 
Dessa mått och bonussystem visar på att Julia utvärderas formellt efter ett antal 
kriterier, men det som blir problematiskt är när de mått som hon utvärderas efter 
inte speglar hennes verklighet. Då Julia verkar på en mindre marknad än 
storstäderna är det inte alltid möjligt att uppnå alla mått på grund av att 
förutsättningarna ser olika ut. Dock känner hon att hennes chef har förståelse för 
detta, då denne själv är medveten om svårigheterna och väger in det i sin bedömning, 
vilket är ett tecken på att Julia även blir subjektivt bedömd av sin chef. När den 
överordnades tolkning av måluppfyllelsen ligger till grund för utvärderingen finns 
risken att bilden av hur målet egentligen uppnåtts blir missvisande (Merchant & Van 
der Stede 2012) vilket i detta fall måste beaktas.  
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“Marknaden kanske säger ett pris men X [företaget; vår anm.], som kanske sitter i 
Stockholm har något helt annat... att det är svårt i en sådan här stor organisation 

att se för varje kontor hur läget är där…”  
   

Ytterligare ett tecken på hur Julia bedöms subjektivt men även informellt är att hon 
upplever att hon mest blir bedömd efter gamla meriter, med vilket hon menar att 
hennes chef är medveten om att hon tidigare uppnått goda resultat och etablerat 
många kundkontakter till företaget. Hon anser att största delen av bedömningen av 
henne grundar sig i chefens personliga åsikt om henne och hennes förmåga. I och 
med att chefen har en positiv bild av henne och tycker att hon är viktig för företaget 
kan han ha överseende när ett visst mål inte uppnåtts för att hans subjektiva 
bedömning påverkar utvärderingen. Trots att hon upplever sig ha en god dialog med 
sin chef och möjlighet i att själv bestämma i sitt arbete upplever hon att de direktiv 
som kommer uppifrån är något hon måste anpassa sig efter och även försöka uppnå.  
   

“Vi har en bakgrund tillsammans alltså han vet hur mycket kunder jag har dragit 
in via X [hennes tidigare bolag; vår anm.] och vet min kapacitet där och vet hur 

säkert jag sitter hos kunderna… jag sitter rätt så tajt med mina kunder och det gör 
att han förstår att man är viktig för kontoret, att skulle jag försvinna så skulle 

säkert kunderna försvinna, så då har jag väl kanske lite fördel av det...”  
   

Identifiering av roller  
   

“Eftersom jag hade en öppen dialog med dem innan så visste de ju att de kunde 
prata med mig när som helst, så det var vi jättetydliga med att det är bara att ni 

hör av er till kontorschefen där inne, bara att ni hör av er om det är något.”  
   

Julia har till viss del rollen som stöd till de anställda då hon ägnade mycket tid till att 
förbereda dem på förändringen och att försöka få alla i personalen att förstå varför 
förändringen skulle ske, med syftet att implementeringen skulle bli så bra som 
möjligt. Den största delen av denna roll var att finnas till för de anställda och hjälpa 
dem, detta för att Julia ansåg att det var av vikt att allt det praktiska kring 
förändringen fungerade för att uppköpet skulle bli lyckat. Hon talade även med dem 
kring hur de kände inför förändringen och motiverade personalen genom att lyfta 
fram fördelar som förändringen kunde medföra för dem. Fokuseringen på stöd till 
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anställda fanns inte bara under planeringsfasen utan fortsatte under 
implementeringen av uppköpsprocessen, dock beskriver Julia själv att denna roll 
nedprioriterades efter att implementeringen var genomförd på grund av att hon inte 
hade den tid hon skulle velat ha till att göra uppföljningar och stämma av med 
personalen hur de kände och hur de upplevde förändringen.  
   

Julia om vad hon skulle velat göra annorlunda:  
“Man kanske skulle höra med dem, upplever ni någon skillnad, hur känns det, men 

det är också det där med tiden, när ska man… ha tid med det…och isåfall 
personalen följa upp mer blev det som det blev...”  

   

Uppföljningen blev mer sporadisk men att om hon haft tid så hade det utförts mer 
uppföljning, men att det fanns andra saker så som det dagliga arbetet som hon 
istället var tvungen att ägna sig åt. Efter implementeringen visar hon således på ett 
lågt emotionellt stöd då den rollen nedprioriteras. Under förändringsarbetet uppstod 
en konflikt mellan två anställda angående deras arbetsuppgifter som Julia inte hade 
räknat med. Hon vidtog inte några åtgärder för att lösa konflikten utan de fick 
anpassa sig efter förändringen. Detta kan även ses som en nedprioritering av stöd då 
hon vet att det finns en konflikt men inte lägger kraft på att hantera personalens 
känslor kring denna.  
   

I planeringsfasen av förändringen ägnade Julia mycket av sin tid till rollen som 
implementerare genom att vara involverad i beslut kring placering av kontor och flytt 
av kunder samt få anställda att acceptera förändringen. Detta till den grad att andra 
delar av hennes arbetsuppgifter fick stå tillbaka. När det var dags för uppköpet att 
träda i kraft valde hon på grund av tidsbrist att lämna över implementeringsansvaret 
till en kollega för att själv kunna fokusera mer på sitt övriga arbete som chef och då 
framförallt arbeta med marknadsaktiviteter och sitt egna kundansvar. Således gick 
hon över från rollen som implementerare till att koncentrera sig på att driva daglig 
verksamhet. Däremot skedde ingen bortprioritering av implementeringen i och med 
att hon såg till att arbetet fortfarande blev utfört men samtidigt ansåg hon att hennes 
ansträngningar skulle riktas åt daglig verksamhet. I och med att Julia själv tog 
initiativet till förändringen hade hon full förståelse för förändringen vilket medfört 
att hon inte har antagit rollen för egen förståelse. 
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4.2 Jonas, platschef på ett hotell 
Jonas är platschef på ett hotell med tillhörande restaurang och nattklubb som 
nyligen genomgått en planerad förändring i form av ett ägarbyte som innebar en 
omfattande renovering av hotellet, vilket Jonas ansvarade för. Ägaren av hotellet 
är Jonas närmsta chef.  
   

Identifiering av styrning och utvärdering  
I Jonas fall finns ingen formell styrning men han utvärderas på verksamhetens 
resultat, och då främst efter intäkter som han drivit in vilket gör att styrningen kan 
ses som cybernetisk. Företaget har vissa abstrakta målsättningar och en 
övergripande budget och gör en månatlig avstämning som Jonas upplever utgör ett 
underlag för hur hans chef utvärderar honom. Han bedöms framförallt på om de 
aktiviteter som han har arrangerat och bokat varit lyckade och genererat intäkter. 
Om resultatet inte blir som önskat menar Jonas att det kan vara mycket annat än 
hans insats som påverkat, bland annat omvärldsfaktorer då deras verksamhet är 
säsongsbetonad men att han får beröm om han har gjort något som bidrar. Jonas 
upplever att han ibland utvärderas på grunder som han inte fullt ut kan påverka, 
exempelvis problem som uppstår med leverantörer som inte håller vad de lovar eller 
gäster som inte betalar. Detta är uttryck för den subjektiva och informella 
utvärdering som föreligger, detta i och med att chefens egna tolkningar om Jonas 
arbete ligger till grund. Utvärderingen sker löpande genom att Jonas och chefen 
träffas varje dag har de inga formella medarbetarsamtal.  
   

Jonas om att han utvärderas på grunder han inte kan påverka:  
“Jag får ju ta ansvar för saker jag inte kan påverka också, svar ja… Då är det ju jag 

som kommer få skiten för det eller få ta konsekvenserna men det kommer ju inte 
vara jätteglatt om man kommer upp och säger; de här 200.000 kronorna kommer 

vi inte få in.”  
   

Identifiering av roller  
Jonas har framförallt mycket av rollerna implementera förändringen samt driva 
daglig verksamhet. Han var den som ansvarade för att driva förändringsarbetet och 
hans övriga arbetsuppgifter är inriktade på att sköta hotellverksamheten. Han 
beskriver att han ägnade mesta delen av sin tid åt att sköta renoveringen och 
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samtidigt utföra sitt vardagliga arbete. Rollen som att skapa förståelse för 
förändringen kan inte urskiljas hos Jonas, då han var med och beslutade om 
förändringen samt var delaktig i det mindre omfattande planeringsarbetet.  
   

Jonas berättar att förändringen ledde till stress hos de anställda, vilket visade sig 
genom att servicen blev bristande. Personalens stress hanterade Jonas genom att 
finnas tillgänglig för att kunna lösa personalens problem, vilket var ett måste för att 
den dagliga verksamheten skulle kunna fungera. Detta visar på att han lägger en del 
av sin tid på rollen som stöd till anställda. Dock är han mer inriktad på att de 
anställda ska få stöd för att daglig drift ska fungera snarare än att de ska få stöd för 
att själva må bra och känna sig motiverade, då han inte anser att det tillhör hans 
arbetsuppgifter. Den senare formen av stöd menar han att han kan ge om de 
anställda själva efterfrågar det, att det är de anställdas ansvar att själva uttrycka vad 
de vill ha hjälp med. Exempel på detta är mer tid till utbildning, som var något som 
de anställda hade behövt att ha men inte efterfrågade.  
   

“Sen beror det på kanske hur man uttrycker sig om man vill ha stöttning eller ej [...] 
säger man på ett konstruktivt sätt så det finns belägg för de, då är det ju lättare att 

agera än om man säger bara att: det funkar inte. Nej men vad är det som inte 
funkar måste man ju precisera, vad är det ni vill ha hjälp med?”  

   

På grund av tidsbrist ansåg Jonas att det fanns en del aktiviteter som var av mindre 
vikt och kunde skjutas på, exempelvis personalmöten. Detta visar på att han måste 
prioritera i sin roll och att de delar som han inte anser är lika viktiga då blir 
nedprioriterade. Nedanstående citat tyder på att Jonas nedprioriterar rollen som 
stöd för personalen.  
   

“Det var mycket, det var vissa saker som man liksom fick skjuta på till framtiden, 
typ lite personalmöten och såna grejer som kanske inte var panik med att behöva 

ha, det fick vi ta någon annan gång.”  
   

“Alla har ju olika behov av uppmärksamhet… för någon som har behov av att få 
positiv feedback hela tiden är ju jättesvårt, man har ju lite annat att göra.”  
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Jonas blir utvärderad på hur väl verksamheten fungerar och hans chef anser att 
aktiviteter som att stötta personalen inte är något som behövs men Jonas känner 
ändå att han måste finnas där och lösa problem för personalen för att utan honom 
skulle den dagliga driften inte fungera. Detta är uttryck för att han och VD har olika 
syn på rollen som mellanchef och att det är svårt för Jonas att förklara för chefen vad 
som faktiskt behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas framgångsrikt. VD 
signalerar tydligt att “ingenting får kosta” men samtidigt måste Jonas se till 
verksamheten fungerar, vilket ställer krav på ny utrustning och personal. När VD ger 
dessa motsägelsefulla budskap leder det till att Jonas ändå ägnar sig i stor 
utsträckning till aktiviteter som VD inte anser att han ska, det vill säga att chefens 
styrning får den motsatta effekten. Jonas gör detta för att han själv anser att det är 
avgörande för att i slutändan uppnå det krav som VD satt.  
   

“Jag var här... eller jag är nästan här sex dagar i veckan och sen är jag nästan 
tillgänglig jämt på telefon [...] Det är egentligen det jag tror är det viktiga, att man  
vet att man kan få tag på mig… mestadels försöker jag att kunna vara anträffbar 

eller kunna komma ner och rycka in liksom. Jag tycker att man ska vara 
anträffbar nästan alltid, vilket inte chefen tycker… och man ska absolut inte hjälpa 

till på samma sätt, så där har vi lite skilda meningar.”  

4.3 Linda, receptionschef på ett hotell 
Linda är receptionschef på ett hotell som genomgått en planerad förändring i form 
av ett omfattande personalbyte. Tidigare receptionspersonal byttes ut mot personal 
som tidigare arbetat i hotellets restaurang, vilket medförde ett stort behov av 
utbildning då dessa medarbetare inte hade någon tidigare erfarenhet av de nya 
arbetsuppgifterna. Hennes närmsta chef är ägaren av hotellet som även är VD. 
Förutom att vara mellanchef arbetar Linda även i receptionen.  
   

Identifiering av styrning och utvärdering  
Företaget har ingen formell styrning eller formell utvärdering, vilket visar sig bland 
annat genom att ingen uppföljning av förändringen skett och Linda har inte heller 
fått någon feedback på hennes arbete kring detta. Generellt i företaget finns det inte 
några mål eller visioner att arbeta mot vilket Linda ser som ett problem då hon inte 
har någonting att förhålla sig till.  
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“Det jag kände mest var att jag inte förstod hur man kunde jobba och inte ha en 
plan och en struktur för hur det skulle gå till, utan att man bara satte igång och så 
får vi se lite hur det blir och det tyckte jag var jättejobbigt [...] då kände jag att jag 

var ganska ensam i tankesättet så kan man säga.”  
   

Det finns inte några mått som Linda ska uppnå utan det som ligger till grund för 
bedömningen av hennes arbete är den subjektiva tolkningen som chefen gör. Hon 
efterfrågar mer styrning, tydligare uppföljningar och bättre kommunikation vilket 
uttrycks genom att Linda själv tar fram rapporter och statistik som hon överlämnar 
till VD, trots att detta inte efterfrågats. Hon väljer därmed att synliggöra sina 
ansträngningar för den överordnade, vilket Jannesson & Skoog (2013) menar är ett 
sätt för mellanchefen att påverka bedömningen.  
   

Vi frågar Linda hur hon upplever att hon blir bedömd:  
“Gudarna vet! Nej men jag vet inte alls hur han… han har ju bedömt mig tack vare 
att jag jobbade där under hela tiden då han drev restaurangen, han vet ju vem jag 

är och han vet ju hur jag alltid har jobbat och det är därför han kommer ut och 
säger att jag vill ta över hotellet men då vill jag att du jobbar åt mig, så där och då 

har han gjort en bedömning men sedan dess har han inte gjort det.”  
   

Citatet ovan visar på att Linda enbart blir utvärderad subjektivt och framförallt på 
gamla meriter. Så att hon tidigare utfört sitt arbete väl är det som sedan ligger till 
grund för chefens uppfattning om henne.  
   

Identifiering av roller  
Linda har inte varit delaktig i varken planeringsarbetet eller beslutande kring 
förändringen. Däremot hade hon ett ansvar för att implementera förändringen då 
hennes chef inte var tillgänglig under denna process. Detta medförde att hon ägnade 
mycket tid åt rollen som implementerare. Linda upplevde tidsbrist under denna 
period då hon inte kunde få något stöd eller hjälp från hennes chef samt att hon inte 
hade den kompetens som krävdes eller befogenhet för att hantera exempelvis 
finansiella beslut.  
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“Att chefen var bortrest under implementeringen påverkade jättemycket, för det 
fanns ju ingen att fråga, allting var helt nytt… Så det är ju väldigt mycket samtidigt 

då som man skulle hålla i. Det var jättekul, jättejobbigt och skitsvårt.”  
   

Linda hade redan från början förståelse för förändringen trots att hon inte var 
delaktig i beslutet, hon beskriver att hon förstod den fullt ut och kände att den var 
nödvändig. I och med att hon inte var med och planerade och strukturerade 
personalbytet så förväntade hon sig att det var något som chefen hade gjort. Det 
visade sig att så inte var fallet, vilket ledde till att hon kände av svårigheterna som det 
innebär att ha rollen som mellanchef det vill säga känslan av att hamna mitt emellan 
som litteraturen tidigare påpekat föreligger hos mellanchefer (Doyle 2002; Herzig & 
Jimmieson 2006; Huy 2002).   
   

Förändringen möttes med motstånd från personalen, som kom från hotellets 
restaurang. De ansåg sig inte behöva någon utbildning för att arbeta i receptionen. 
Linda upplevde att den nya personalen inte förstod vad förändringen innebar och 
vad som krävdes av dem vilket skapade en ansträngd relation mellan Linda och 
personalen. Trots dessa svårigheter försökte hon vara ett stöd för dem, i form av att 
hjälpa dem, instruera och utbilda. Genom dessa åtgärder anammade Linda rollen 
som stöd till anställda.  
   

Linda om svårigheten hon upplevde med personalen:  
“Det var ju mycket snack framförallt, det var ju väldigt tungt på den fronten att det 

var inte styrt någonstans ifrån förutom då från mig. Jag försökte styra och det 
kunde de inte ta riktigt. Utan de ville göra som de alltid gjort men det var ju ett helt 

annat jobb så att det är ju svårt.”  
   

För att lösa situationen med personalen hade Linda enskilda samtal med dem för att 
reda ut orsaken till deras reaktion. Det framkom att personalen inte hade samma 
uppfattning om hur arbetet såg ut mot hur det verkligen var. Att de inte kände till sin 
nya arbetssituation tyder på att de inte fått tillräckligt med information om vad de 
kan förvänta sig av förändringen, vilket Linda ansåg var upp till chefen att informera 
dem om. Linda hade implementeringsansvaret men i och med att hon inte varit med 
i planeringen och arbetet fram till implementeringen ansåg hon inte att få de 
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anställda att få förståelse för förändringen tillhörde hennes roll. Linda tog sig tid till 
att ha enskilda samtal med de anställda för att hjälpa dem vilket även detta är en 
indikation på rollen som stöd till anställda. Linda hade även en starkt målsättning att 
få förändringen att fungera praktiskt, vilket i detta fallet betyder att rollen som 
implementerare och rollen med att driva daglig verksamhet går hand i hand i denna 
typ av förändring.  
   

“Min första prio var att få allting att funka rent tekniskt och att få systemet att 
funka […] Så det var prio ett, och personalen... upplärning av personal vart ju inte 
viktigt, eller den var superviktig för mig men den var inte viktigt för någon annan. 
Det vart förringat, hela receptionsgrejen var ingenting som man behövde lära sig 

och det för mig var det helt ofattbart för att det är det ju.”  
   

Ett tecken på både rollen som implementerare och driva daglig verksamhet var 
Lindas sätt att fokusera på utbildning av personalen vilket hon ser som en 
förutsättning för att verksamheten ska fungera. I detta avseende finns en skillnad i 
Lindas och hennes chef syn på behov av utbildning, chefen signalerade tydligt att hon 
inte skulle ägna tid åt att utbilda personalen men Linda valde dock att ägna sig åt att 
försöka utbilda dem och vara där i form av ett praktiskt stöd för dem.  
   

“De lyssnade inte in mig och sen så just att det fick inte kosta pengar, så att 
upplärning kostar ju pengar och det får inte göra det. Det som blir var ju då att jag 
åkte ju ner på min egna tid och var där utan att ta betalt för det för att liksom vara 

hos dem, för att de skulle känna att de hade någon att fråga.”  
   

Linda och hennes chef hade även delade meningar om Lindas roll som mellanchef. 
Under förändringen och tiden efteråt ville Linda gärna fokusera på att ha samtal med 
personalen för att se hur de upplevde sin situation och få möjlighet att diskutera 
diverse frågor. Detta var något som hennes chef inte ansåg att hon skulle ägna sig åt 
vilket resulterade så småningom i att dessa möten upphörde.  
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“Jag hade ganska mycket möten med dem i början. Jag försökte liksom träffa dem 
en gång i veckan och fråga vad de tyckte och vad de kände men det ville X [chefen; 

vår anm.] att jag skulle sluta med helt och hållet för han ville att jag bara skulle 
hålla koll på dem istället men det är ganska svårt eftersom jag har ju ett eget jobb 

att sköta jag kunde ju inte kolla dem hela tiden...”  

4.4 Tim, personalchef inom en industri 
Tim är personalchef på ett företag inom tillverkningsindustrin. Han arbetar med 
bemanning, produktionsplanering och övriga personalfrågor. Företaget har en 
passiv ägare och verksamheten styrs av VD, som är Tims närmsta chef. Den 
planerade förändringen som skett är en omfattande nedskärning av personal på 
grund effektivisering av produktionen och  minskad orderingång.  
   

Identifiering av styrning och utvärdering  
Vi kan se att planering används till viss del inom företaget genom att de aktivt 
arbetar med mål, främst kvalitetsmål, och visioner. Det uttrycker sig även genom att 
de hade en tydlig planering kring förändringsarbetet, hur det skulle gå till och när 
allting skulle ske. Under detta arbete hade Tim och VD ett nära samarbete och han 
gav tydliga riktlinjer att förändringen var något de skulle fokusera på och ta sig tid till 
samt att personalen var en viktig del i förändringen och att det var avgörande att 
även ägna tid till dem. I övrigt finns det lite cybernetisk styrning inom företaget, de 
har en budget men det upplever Tim att de inte aktivt arbetar med, och han är inte 
heller ansvarig för något att uppnå något specifikt mått. Det är VD som bedömer och 
utvärderar Tim och detta sker främst subjektivt. Tim och VD arbetar dagligen 
tillsammans vilket gör att hans prestationer och ansträngningar blir synliga, vilket 
Tim upplever som en fördel. Den subjektiva men informella utvärderingen tas även i 
uttryck genom att Tim trots att han inte har ett uttalat budgetansvar upplever sig ha 
ett ansvar för resultatet samt upplever att han blir bedömd utifrån vad VD anser om 
hans prestationer. Denna bedömning sker löpande och de har en tät uppföljning 
kring arbetet. Uppföljningen är av interaktiv karaktär genom att de diskuterar och 
tillsammans försöker se problem ur olika perspektiv. Det faktum att de är vänner 
privat tror Tim bidrar till en ökad tolerans och ärlighet, vilket således påverkar den 
subjektiva bedömningen. Även Tim kan känna att han bedöms på gamla meriter, det 
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vill säga att chefen vet att han är duktig och brukar göra ett bra jobb, vilket ligger 
med i värderingen av Tims arbete.  
   

“Vi har ett väldigt nära samarbete han och jag, vi pratar om det mesta och har en 
väldigt öppen dialog så, och det underlättar en hel del [...] Han vet ju vad jag gör 

och vad jag inte gör, så det blir en väldigt tät uppföljning [...] en sådan bedömning 
är väl inte alla gånger bra men i det här fallet känns det ganska okej ändå.”  

   

Då förändringen medfört stora konsekvenser i hela verksamheten har det varit 
mycket arbete med att följa upp och utreda effekterna av denna. För att göra detta 
har de månadsmöten där alla anställda på företaget är samlade, där det diskuteras 
personalfrågor, det dagliga arbetet samt att viktig information kommuniceras ut till 
de anställda.   
   

Identifiering av roller  
Beslutet att nedskärningen skulle ske inom företaget fattades delvis av Tim i samråd 
med VD och han blev därmed högst delaktig i implementeringsarbetet. Tim hade 
således en stor förståelse för syftet med förändringen som företaget genomförde och 
behövde inte ägna sig åt denna roll. Hans huvudsakliga uppgift i förändringen var att 
ta hand om personalen, prata med dem och hjälpa dem på olika sätt vilket 
framförallt var utifrån ett emotionellt perspektiv. Tim tar upp att han tänkte mycket 
på att få personalen att förstå och han ansåg att de behövde ha stöd i och med att det 
var en jobbig process för många av medarbetarna och att denna roll tog upp mycket 
tid.  
   

“Det var väldigt jobbigt för vissa så det var många samtal på det sättet och försöka 
att stötta dem [...] Det var mycket att de inte förstod varför och så där, man la 

några timmar på att förklara för dem.”  
   

Både Tim och VD hade tillsammans enskilda samtal med varje anställd, även de som 
inte skulle få sluta på grund av att många i personalen var oroliga. Tim beskriver att 
det var några i personalstyrkan som reagerade starkt och inte ville förstå varför 
nedskärningen skulle ske. Han beskriver att det var svårt att få dem att förstå, de satt 
ner och pratade och då kunde de förstå men sedan var det som att personen i fråga 
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hade glömt bort allt som de hade talat om så de fick ha ytterligare samtal, så det 
lades ner många timmar på detta. Han säger att det är lätt att glömma bort allt annat 
och den övriga personalen som faktiskt ska vara kvar, och att det blir jobbigt för dem 
också. Människor reagerar ofta känslomässigt på förändring (Angelöw 2010) vilket 
kan ses i den starka reaktionen hos Tims personal.  
   

“Det är ju det att man kan ju lätt glömma bort den övriga personalen som då ska 
vara kvar, det blir ju någonstans lika jobbigt för dem att gå i den här spända 

atmosfären som kan bli egentligen, för det var ju väldigt spänt. Det var en sak som 
var ganska svår att ta i för det är känsligt.”  

   

“Det är ju min uppgift att se till att vi producerar så bra som möjligt och personalen 
är en stor del i det och det är viktigt att de mår bra och trivs att gå hit för det är 

ändå de som utför arbetet.”  
   

När Tim främst fokuserade på personalen i förändringen var andra saker tvungna att 
komma i andra hand och han valde i många fall att arbeta övertid för att hinna med 
sina normala arbetsuppgifter som hade med den dagliga driften att göra. Däremot 
var denna tidsbrist ingen överraskning för Tim utan både han och VD förstod att det 
skulle bli en krävande tid för dem och kände att det var värt att ta all denna tid för att 
förändringen skulle bli lyckad.  
   

“Det var ju det här med personalen, det var det som gick främst egentligen. Allt 
annat det kan man göra senare, så jag var till och med här på nattskiftet två eller 
tre gånger, jag kände att det kändes bra att göra och jag hoppas att de tyckte det 

också det är ändå personer vi talar om det är inga maskiner, det är känslor och allt 
möjligt. Så absolut viktigast det var de samtalen eller huvud taget att finnas 

tillgänglig för personerna och resterande personal.”  

4.5 Sofia, enhetschef på ett sjukhus 
Sofia är enhetschef på en vårdavdelning på ett sjukhus där hon även arbetar i den 
dagliga verksamheten. Hennes närmsta chef är verksamhetschefen för den klinik 
som hennes enhet ingår i. Förändringen som skett är en omstrukturering som 
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innebär att Sofias avdelning tidigare varit en egen klinik men nu blivit till en enhet i 
en helt annan klinik på grund av kostnadsbesparingar. 
  

   

Identifiering av styrning och utvärdering  
Inom sjukhuset är ett övergripande mål att korta vårdköerna och minimera 
kostnader genom att få ett jämnare flöde och att förbättra systemet. Styrningen 
består mest av cybernetisk styrning och Sofia har för enheten personal- och 
avdelningsbudget som hon har ansvar för, vilket hon kämpat för att få behålla efter 
omstruktureringen. Ledningen vill enligt Sofia egentligen ha en gemensam budget 
för hela kliniken vilket skulle gynna resultatet för övriga avdelningar då de inte har 
lika god ekonomi. De mått som som avdelningen mäts utifrån är hur många 
patienter som behandlas inom 60 dagar samt hur många patienter som de behandlar 
. Sofia beskriver att detta blir mycket problematiskt då måttet inte speglar deras 
verklighet och är omöjligt att ha som riktlinje då de patienter som kommer till 
avdelningen är kroniskt sjuka och ofta behöver behandlas under lång tid med 
flertalet besök. Problematiken kan förklaras av att måttet inte är satt utifrån vad 
Sofia kan hållas ansvarig för, vilket Malmi & Brown (2008) påpekar är en 
förutsättning för att denna typ av styrning ska få rätt effekter. Ledningen påpekar att 
detta är ett formellt mått som de utvärderas efter men Sofia beskriver att när detta 
mål inte uppnås så får det inte några konsekvenser. Hon skulle istället vilja att de 
mättes på hur väl de fyllde sina mottagningar.  
   

“Jag tycker att man ställer fel frågor… den är inte relevant... man måste se 
helheten, hur mycket personal har ni och vad har ni för inflöde på remisserna för 

att man ska kunna säga vad vi ska klara inom vissa… och jag fick inget svar, för vi 
klarar kanske 30-40 procent inom 60 dagar men jag fick ingen motfråga varför 

utan man var nöjd med det för det var vad man redovisar för SKL [Sveriges 
kommuner och landsting; vår anm.]”  

   

Sofia upplever inte sin chef som närvarande och delaktig i verksamheten, utan hon 
beskriver att han är nöjd så länge som de är tysta. Detta kan bero på han inte arbetar 
inom avdelningen samt att han inte har sitt kontor i närheten av avdelningen. Sofia 
upplever att chefen inte förstår vad hennes arbete går ut på och att han inte heller är 
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intresserad av att ta del av information kring det. Sofia har valt att själv skicka in en 
arbetsbeskrivning trots att detta inte efterfrågats, för att visa för honom vad hennes 
arbete innefattar. Detta ointresse och brist på riktlinjer får henne att känna sig 
ensam i sitt arbete genom att hennes ansträngningar inte uppmärksammas. De har 
ledningsmöten varje vecka där tanken är att mellancheferna ska få tid till att 
diskutera med sin chef och med varandra men Sofia upplever att dessa möten inte 
fyller sin funktion, då hon istället måste ägna dessa åt att försöka få de andra i 
ledningen att förstå vad hennes avdelnings arbete går ut på. Kontentan av 
omstruktureringen blev att Sofia inte har lika mycket befogenheter som hon hade 
förut när hon var klinikchef men samtidigt förväntas göra samma arbete som förut. 
Detta gör att hon inte känner att hon har möjligheter att påverka beslut som berör 
verksamheten.  
   

Identifiering av roller  
Beslutet att övergå från att vara en klinik till att bli en enhet inom en annan klinik, 
med en annan medicinsk profession, var enligt Sofia någonting som fattades ovanför 
hennes huvud. Hon anser att förändringen enbart var negativ och att beslutsfattarna 
inte har förståelse för hur deras verksamhet ser ut och tycker inte att förändringen 
hade ett positivt syfte. De fördelar som ledningen lyfte fram att förändringen skulle 
resultera i känner Sofia enbart blev till nackdel. Detta genom att det blivit svårare att 
ta direkt kontakt med ledningen, vilket drabbat dem negativt i verksamheten på 
grund av att det resulterat i att det fått minskade resurser.  
   

“Det var ett beslut som vi inte kunde sätta oss emot, vi var jätteemot det men vi är 
en liten klinik och man trodde att man skulle spara pengar. Det är ju så… man vill 
inte ha småkliniker, och så vart det X [kliniken; vår anm.] fast vi egentligen inte 

har så mycket med dem att göra, och det berodde till stor del på att våra läkare har 
sin huvudanställning på den kliniken, så då fick vi åka in där.”  

   

Det faktum att hon inte fick vara delaktig i beslutet har lett till att hon blivit negativt 
inställd till förändringen. Då hon inte accepterat den har hon heller inte ägnat någon 
tid till att själv försöka förstå förändringen.  
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“Sen kom det här bara men det var inte jag som var med i den utan det var min 
förra chef som bara kom och sa att nu skulle det bli gjort och det var redan 

förhandlat och klart  […] så jag tyckte nog att det bara vart över våra huvuden. Sen 
tror jag inte vi hade kunnat hejda det men vi skulle åtminstone kunnat varit med 

och haft åsikter och kanske haft en annan, vi hade kunnat tänka oss en annan väg 
att gå än att hamna under X [kliniken som de slogs samman med; vår anm.]”  

   

Sofia känner att hennes uppdrag till största del består av att försöka få hennes chef 
och sjukhusledningen att förstå vad deras verksamhet går ut på i syfte att få resurser 
till sin avdelning. Att hon måste ägna väldigt mycket tid till detta medför att hon 
måste prioritera bort andra uppgifter som hon har som mellanchef. Hon upplever att 
hennes chef, som är av en annan yrkesgrupp, har svårt att förstå att i hennes 
profession går arbetet ut på att behandla patienter under lång tid. Hon upplever 
därför att det är orimligt att de utvärderas på hur många patientbesök de tar, som 
sedan ligger till grund för hur resurser fördelas.  

   

“Det som varit viktigt för mig är att försöka lyfta förståelsen för vad vi gör och 
skillnaden mellan de andra yrkesgrupperna. Att ha en läkare som chef och han har 

ju sin bild av hur man ska sköta en mottagning [...] Det kan vara svårt min chef 
som är läkare att förstå, därför att deras arbetssätt skiljer sig så mycket från 

vårat.”  
   

“Vi har långa besökstider och självklart också då färre besök per dag och den 
förståelsen finns inte alltid. Därför att man inte vet vad vi gör. Så det har jag haft 
som motivation för att det här måste jag få dem att förstå, varför vår mottagning 
ser ut som den gör. För det är alltid det här; ni tar för få patienter, varför tar ni 

inte fler?”  
   

“Det är problemet tycker jag när man hamnat som jag gjort och det får man hela 
tiden argumentera för och lyfta förståelsen för vad det innebär.”  

   

Förutom denna nya roll ägnar sig Sofia åt att vara ett stöd för sina anställda. Hon 
beskriver att personalen ofta känner sig stressade och pressade och att hon måste 
tala om för dem att de inte kan göra allt och inte ska utarbeta sig själva för att uppnå 
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mål som är orimliga med de medel som de har att arbeta med. Detta gör hon för att 
hon anser att det är viktigt att hennes anställda mår bra och att hon vill uppmuntra 
dem.  

4.6 Erika, gruppchef inom ett företag inom detaljhandeln 
Erika är gruppchef för kassafunktionen på ett stort företag som arbetar inom 
detaljhandeln. Den planerade förändringen består av en ändring i 
schemahandläggningen som medfört ett förändrat arbetssätt för personalen i 
kassan, som innebär en schemalagd arbetsrotering mellan de uppgifter som finns 
på avdelningen. Erikas närmsta chef är avdelningschefen på företaget och utöver 
denne finns även en funktionschef som ansvarar för hela funktionen där Erikas 16 
anställda ingår.  
   

Identifiering av styrning och utvärdering  
Erikas chef gav henne tydliga direktiv på att implementeringen av förändringen var 
det som skulle prioriteras för att verksamheten skulle fungera, men på vilket sätt 
Erika drev igenom förändringen var upp till henne. Bakom implementeringen fanns 
ett strukturerat planeringsarbete där systemet utvärderades. De vidtog även åtgärder 
i planeringsstadiet att cheferna samlades och analyserade vilka medarbetare som 
kunde behöva extra stöd i denna process. Innan förändringen trädde i kraft gick de 
ut med information till samtliga anställda förändringarna som skulle ske. 
Planeringsprocessen startade långt innan förändringarna genomfördes på grund av 
att schemat sattes långt i förväg. Under processen arbetade de med ett mål i sikte, 
som var att det nya systemet skulle bli en naturlig del av deras arbetssätt.  
   

Utvärderingen av Erika som mellanchef sker genom en medarbetarundersökning en 
gång per år. I denna undersökning framkommer hur personalen uppfattar henne 
som chef och vilka styrkor och svagheter hon anses ha. Denna form av utvärdering 
kan anses skapa incitament för Erika att fokusera på relationen till sina medarbetare. 
Resultatet av dessa analyseras sedan av Erika och hennes chef på ett årligt samtal. 
Utöver detta har hon även ett antal cybernetiska mått som hennes avdelning mäts 
utifrån och som hon då ansvarar över, exempelvis antal kunder per kassa per timme 
och tidsåtgång per kund. Utfallen av måtten behandlas sedan på veckomöten, men 
tas främst upp då de inte uppnåtts. I dessa fall leder det till en diskussion kring 
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varför måtten inte uppnåtts snarare än att cheferna ska motivera utfallet. 
Uppföljningen kan därför sägas vara interaktiv till sin karaktär. Måtten som de mäts 
efter är gemensamma för samtliga anställda i kassan, vilket Erika anser är något 
orättvist på grund av att hon enbart ansvarar för 16 anställda av de 50 personer som 
arbetar i kassorna.  
   

“Alla mätverktyg vi har är för hela vår avdelning vilket innebär alla de här 50 
medarbetarna varav jag är närmsta chef för 16 och det är klart att jag till viss del 
kan påverka alla 50 men jag har ju störst påverkan såklart på mina 16 och då kan 
jag ibland känna att det är ett orättvist verktyg för att det kanske är så att mina 16 

sköter sitt utmärkt, men det kommer vi aldrig få veta!”  
   

Under tiden som Erika arbetat på företaget har hennes närmsta chef slutat och en ny 
chef har tillsatts. Detta har medfört skillnader i styrningen och utvärderingen. Den 
första chefen var mycket fokuserad på att låta Erika bestämma mycket själv. Hon 
beskriver att hennes inställning var att så länge Erika kunde motivera det hon gjort 
så var allt acceptabelt, det vill säga ett stort fokus på subjektiv bedömning. Hennes 
nya chef har en större inriktning på cybernetisk styrning och anser framförallt att 
måtten har ett större fokus vilket gjort att Erika känt att hon måste prioritera om sitt 
arbete för att tillgodose det den nya chefen anser är viktigt. Detta visar på att det med 
samma styrpaket går att uppnå olika styrningar beroende på vad chefen signalerar 
som viktigt så att den subjektiva tolkningen spelar stor roll. Doyle (2002) beskriver 
balansgången mellan att göra ledning och anställda nöjda, vilket kan ses i Erikas 
situation, då hon upplever att hon dels måste göra chefen nöjd men även känner att 
hon ville stödja de anställda och på så sätt göra dem nöjda.  
   

“Min förra chef tyckte att den biten där medarbetarna mår bra det är den absolut 
viktigaste och då var alla de andra hårda siffrorna lite sekundära medan den nya 
chefen är ny i sin chefsroll hon blir också mätt på de hårda värdena men inte på de 
mjuka så för henne är det viktigt att få göra sin stämpel på de nya siffrorna och då 

hamnar de i ett annat fokus… så de har inte olika mål men kanske olika 
prioriteringar.”  
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“Jag och min chef har inte samma prioritering så kan jag tycka att det finns en risk 
att välja hårda värden som sitt viktigaste värde.”  

  

  

Identifiering av roller  
Erika har en stark anknytning till rollerna som stöd till anställda och driva daglig 
verksamhet, men även förändringsarbetet är en framträdande prioritering för henne. 
Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att få hennes medarbetare motiverade och 
se till att de mår bra och har förutsättningar för att utföra sitt arbete för att den 
dagliga driften ska fungera.  
   

“Mina två största ansvarsområden i min roll är att medarbetarna ska må bra och 
att daglig drift ska funka och den här förändringen handlar ju jättemycket om de 
två och att få alla med på tåget i den processen, är det som varit min uppgift, jag 
har ju inte kommit på systemet utan bara fått att det här ska implementeras och 

det kommer att bli bättre för alla om de bara förstår det.”  
   

Eftersom hon själv arbetar i driften och har förståelse för vad arbetet går ut på anser 
hon att förändringen var nödvändig och skulle ge positiva effekter, vilket gjorde att 
hon inte behövde lägga ner tid på att skapa förståelse. Hon beskriver att hon ibland 
prioriterade bort administrativa uppgifter för att fokusera på driften och sina 
anställda. I implementeringsansvaret är det framförallt viktigt att få med 
medarbetarna i processen och få dem att acceptera förändringen då det är viktigt att 
de följer de nya rutinerna även när cheferna inte är där och kan se till att det 
efterlevs. Förändringen fick ett blandat mottagande hos personalen då en del av dem 
ville arbeta kvar i det gamla arbetssättet. Detta kan ses som ett uttryck för att 
personalen inte riktigt förstod värdet av förändringen, vilket Erika menar är hennes 
uppgift att få dem att förstå.  
   

Innan implementeringen ägde rum träffades cheferna och gjorde en analys över vilka 
som de trodde skulle motsätta sig förändringen, detta för att de skulle informera dem 
i första hand för att få med dem att lättare acceptera förändringen. Att de har insikt 
kring detta redan innan visar att de var beredda på att vissa anställda skulle behöva 
mer tid och mer insatser för att förstå förändringen. Erika lägger ner mycket tid och 
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resurser på att stötta anställda i processen, för att det nya systemet ska vara hållbart 
och för att uppnå detta är de anställda avgörande enligt henne.  

4.7 Empirisk sammanställning 
Nedan presenteras en tabell som sammanfattar de sex olika fallens identifierade 
styrning och roller.  
   
Tabell 4: Empirisk sammanställning. 

 
Respondent  

Identifierad styrning och 
utvärdering  

Identifiering av roller  

Julia   Cybernetiska mått av 
finansiell karaktär, 
bonussystem, subjektiv 
bedömning efter gamla 
meriter.  

Har till inledningsvis fokus på rollen 
som stöd till anställda och 
implementerare, hon skiftar sedan till att 
prioritera den dagliga driften.  

Jonas   Utvärderas informellt efter 
cybernetiska mått. Utvärderas 
även subjektivt.  

De traditionella rollerna som 
implementerare samt att driva den 
dagliga verksamheten prioriteras. Ägnar 
även tid att att vara ett stöd till anställda 
i syfte för att driften ska fungera.  

Linda   Enbart informell och subjektiv 
bedömning utifrån “gamla 
meriter”.  

Störst fokus på de traditionella rollerna 
som implementerare samt att driva den 
dagliga verksamheten, ägnar sig även åt 
att vara ett stöd till anställda.  

Tim   Cybernetisk styrning genom 
budget. Bedöms även 
subjektivt.  

Prioriterar rollen som stöd till anställda 
och att implementera förändringen. 
Arbetar extra för att hinna med rollen 
som innebär daglig drift.  

Sofia   Styrningen är cybernetisk 
genom budget och mått. Svag 
utvärdering efter måtten.  

Ägnar mest tid åt ny roll som innebär att 
få andra att förstå vad deras arbete går 
ut på, vilket tar tid från övriga roller. 
Arbetar även med att vara ett stöd till de 
anställda.  

Erika   Formell styrning  i form av 
cybernetiska mått samt att 
hon utvärderas på 
medarbetarenkäter.  

Rollen som stöd till anställda prioriteras. 
Ägnar sig även åt de traditionella 
rollerna som implementerare och driva 
daglig drift.  
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5. Analys 

Med grund i den presenterade empirin och identifiering av styrning, utvärdering och 
roller presenteras i detta kapitel inledningsvis en utvidgning av mellanchefens roller 
vilket motsvarar syftets andra del. Detta presenteras först på grund av att läsaren bör 
ta del av dessa iakttagelser innan den fortsatta analysen. Därefter följer syftets första 
del där sambandet mellan styrpaketet och rollerna analyseras.  

5.1 Utvidgning av mellanchefens roller: Två sidor av rollen 
som stöd till anställda 
Tillskillnad från litteraturen kring denna roll som framförallt innefattar att vara ett 
stöd för personalen, i form av att uppmärksamma och tillgodose deras emotionella 
behov (Huy 2002), har vi utifrån det empiriska materialet kunnat utläsa att stödet 
till de anställda inte enbart är av emotionellt slag. Hälften av våra mellanchefer, 
Jonas, Julia och Linda uppfattar att stöd till anställda i första hand innebär att vara 
behjälpliga på ett praktiskt sätt genom att vara tillgängliga, informerande och lösa 
praktiska problem som uppstår för de anställda. Cheferna tenderar även att tala om 
stödet i termer av det emotionella som tidigare beskrivits i litteraturen (Balogun 
2003, Floyd & Wooldridge 1994,  Huy 2002).  
   
Gemensamt för de chefer som har uppfattningen att stödet främst är praktiskt är att 
samtliga ägnar mycket tid åt rollen som handlar om att driva daglig verksamhet, 
Julia, Jonas och Linda, detta för att de ofta ser att det praktiska stödet är en 
förutsättning för att det dagliga arbetet ska fungera. Jonas är ett exempel på en 
mellanchef som inte ägnar sig åt det emotionella stödet utan det han enbart framför 
är hur han kan hjälpa personalen genom att finnas tillgänglig för att hjälpa dem 
praktiskt i olika frågor. Han anser att det är upp till personalen att också själva 
förklara vad de vill ha hjälp med i arbetet, vilket visar på att han inte använder rollen 
för att emotionellt stötta dem. Det blir tydligt att Jonas uppfattar sig som stöttande 
gentemot personalen genom att agera som han gör. Emellertid har det visat sig att 
vissa mellanchefer har motsatt syn och enbart ser på stödet som emotionellt. Detta 
framkommer hos Tim och Erika som anser att deras viktigaste roll är att interagera 
med personalen, hantera svåra känslor och motivera dem i förändringsprocessen. 
Slutligen finns det även de mellanchefer som ägnar sig åt båda delar. Då det finns en 
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tydlig särskiljning mellan hur rollen uppfattas anser vi att det finns ett värde i att 
utvidga rollen som stöd till anställda till att innefatta en emotionell del och en 
praktisk del. Då detta är ett framträdande drag i vårt empiriska material kommer vi 
fortsättningsvis i analysen att dela in rollen på detta sätt, då det kan tänkas att 
styrpaketet påverkar dessa två delar på olika sätt.  

5.2 Samband mellan styrpaket och rollprioritering 
Detta avsnitt består av fyra delar varav de första tre delarna är tätt förknippade 
med varandra och bör läsas sammanhängande. Den fjärde delen gällande 
delaktighet kan läsas fristående från de övriga delarna.  

5.2.1 Cybernetisk styrning leder till traditionella roller 
I de fall där det finns dominerande cybernetisk styrning kan vi utläsa att 
mellancheferna främst ägnar sig åt traditionella roller. Julia ägnade sig till stor del åt 
icke-traditionella roller som egenföretagare men när hon fick en överordnad som 
mätte henne efter cybernetisk styrning flyttades fokus till de traditionella rollerna. 
Detta visar på att den cybernetiska styrningen kan ha påverkat henne i 
rollprioriteringen. Hon upplever att hon efter sammanslagningen har högre krav att 
leva upp till de mått som kontoret mäts efter. Efter uppköpet anser hon sig själv ägna 
mer tid åt att uppfylla måtten som upptar tid från andra roller, vilket kan ses i och 
med att rollen som stöd för anställda minskar. Detta kan även ses hos Jonas som 
bedöms efter hur verksamheten fortlöper och efter resultatuppfyllelse av diverse 
evenemang i form av intäkter. Därav ligger hans fokus på den dagliga verksamheten 
och att implementeringen blir lyckad. Styrningen sätter därmed gränser på så sätt att 
mellancheferna blir låsta till dessa roller och då åsidosätter de övriga rollerna. Detta 
för att mellancheferna har en begränsad tid och får begränsande resurser. I och med 
dessa begränsningar väljer mellancheferna att i första hand ägna sin tid åt det som 
överordnad genom styrningen signalerar som viktigt, vilket är det som Gibbs et al., 
(2004) poängterar, att styrningen från överordnade skapar indikationer på vad som 
upplevs som betydande och därmed vad som den underordnade chefen bör fokusera 
på.  
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5.2.2 Faktorer som möjliggör töjbarhet i styrningen 
Även då cybernetisk styrning tenderar att sammanfalla med de traditionella rollerna 
gör subjektiviteten i hur den cybernetiska styrningen används att utrymme ges till att 
samtidigt prioritera de icke-traditionella rollerna. När subjektivitet från den 
överordnade är en del i hur mellanchefen styrs och utvärderas tappar den 
cybernetiska styrningen kontrollen över att de traditionella rollerna prioriteras. En 
faktor som gör den cybernetiska styrningen töjbar är då mellanchefen upplever att 
denne blir utvärderad efter gamla meriter trots att det finns exempelvis formella 
mått som ska vara grunden för utvärdering, som kan ses hos exempelvis Julia och 
Tim. När mellanchefen upplever sig utvärderad på sina tidigare prestationer blir inte 
måluppfyllelsen av måtten lika viktigt i och med att överordnad ursäktar avvikelsen 
med förklaring till att andra saker kan ha påverkat utfallet. Bedömningen blir således 
att mellanchefen utför arbetet väl trots att målen inte uppnåtts. Ytterligare en faktor 
som visat samma tendenser är när det råder brist på uppföljning. När överordnad 
formellt uttrycker att mellanchefen utvärderas på exempelvis mått men negligerar 
resultatet av dessa och uppföljning uteblir, tenderar mellanchefen att inte ägna sig åt 
aktiviteter som bidrar till att måttet uppfylls utan snarare fokuserar på andra delar av 
rollen så som de mer icke-traditionella rollerna. Vilket är någonting som kan ses i 
Sofias fall. Detta kan bero på att när mellancheferna inte hålls ansvariga för 
resultatet har de inte några incitament att arbeta efter att uppnå dessa. Båda fallen, 
subjektivitet i bedömandet av måluppfyllelse samt avsaknad av uppföljning, är två 
delar av utvärdering av chefens prestationer. Det är således utformningen av denna 
utvärdering som påverkar vilka effekter styrningen får.  
   

För Erika, Julia och Sofia, som haft erfarenheter av att arbeta under olika 
överordnade, har det visat sig att dessa mellanchefer upplever att de utvärderas på 
olika sätt beroende på vem den överordnade är. De beskriver att designen på 
styrningen är given inom deras företag och beslutad på en högre nivå men trots detta 
kan utvärderingen ske på olika sätt. Exempelvis finns det inom Erikas företag 
utformade mått och medarbetarenkäter som ska ligga till grund för styrningen. Trots 
samma styrverktyg har hon utvärderats på olika grunder av de två olika chefer som 
hon haft, då de prioriterat olika och därmed använt designen på olika sätt. Detta kan 
anses belysa kraften i den subjektiva tolkningen från överordnade. Det som påverkar 
mellancheferna verkar i detta avseende inte vara designen av själva styrpaketet, utan 
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istället överordnades användning av detta paket. Designen av styrningen kan 
exempelvis innehålla tydliga mått och utvärderingsgrunder men beroende på vem 
det är som styr utifrån paketet kan detta komma att användas på olika sätt. 
Styrpaketet är oftast inte utformat av den överordnade utan istället på högre nivå 
vilket medför att överordnad inte har påverkan över designen och därför styr enligt 
sina personliga preferenser genom användningen av paketet. På detta sätt påverkas 
rollprioriteringen på två sätt. Om överordnad personligen anser att aktiviteter som 
främjar de traditionella rollerna är viktigast kommer mellanchefen ägna sig åt dessa 
och anser istället överordnad att de icke-traditionella rollerna är viktigast tenderar 
mellanchefen att fokusera på dessa. Det ligger i linje med det som Merchant & Van 
der Stede (2012) menar, att mellanchefens prioritering beror på vad den 
överordnade sänder ut för budskap om vad som är betydande och att den subjektiva 
bedömningen av måtten kan vara den mest betydande för den fullständiga 
utvärderingen. Detta exemplifieras i Erikas upplevelse där företaget har en mall för 
hur styrningen ska vara och vad hon som mellanchef ska utvärderas efter. Beroende 
på vilken överordnad som använder styrningens design får detta konsekvenser på 
vad som uppmuntras och därmed hur Erika till viss del väljer att prioritera i sin roll, 
då hon medger att hon har behövt fokusera mer på att uppnå måtten då hon fått en 
ny överordnad. 

5.2.3 Oavsedda styrkonsekvenser 
Ovanstående diskussion kring subjektivitet, användning och design kan kopplas till 
rollen som stöd till anställda. I det empiriska materialet har det framkommit att då 
överordnad tydligt signalerar att emotionellt stöd till anställda är viktigt, ägnar sig 
mellanchefen mycket åt denna roll, detta ses hos Erika och Tim. Däremot är det inte 
vanligt förekommande att överordnad anser att mellanchefen ska ägna sig åt denna 
roll. I de övriga fallen gäller istället att överordnade inte anser att stöd till anställda 
är av vikt och tydligt förmedlar detta till mellancheferna både formellt och informellt. 
Vi kan se tendenser att mellancheferna därav nedprioriterar denna roll, men i vissa 
fall får styrningen motsatt effekt. Med detta menar vi att trots tydliga direktiv 
ignorerar mellanchefen dessa och ägnar sig åt rollen som stöd till anställda.  Detta 
kan ses hos exempelvis Linda och Jonas som trots överordnades uppmaningar att 
inte stödja anställda ägnar sig åt den rollen.  
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Mellancheferna i studien utvärderas i högsta grad efter de traditionella rollerna, 
vilket överensstämmer med vad Balogun (2003) tidigare funnit. Mellancheferna 
anser samtliga att det praktiska men även det emotionella stödet är avgörande för att 
den dagliga verksamheten och implementeringen ska lyckas trots att det som tidigare 
nämnt enbart är två av mellancheferna som direkt uppmuntras av överordnad att 
vara detta. Detta gäller även för Linda och Jonas som ägnar sig åt rollen som stöd 
trots direktiv att inte göra det. Således är upplevelsen att de icke-traditionella 
rollerna måste finnas för att det traditionella arbetet ska fungera. Detta visas genom 
Erika som anser att personalens välmående är avgörande för att de ska kunna 
prestera i sitt arbete samt hos Jonas som anser att han måste vara ett praktiskt stöd 
för sina anställda för att verksamheten ska fungera. Det som kan utrönas i detta 
avseende är att det verkar föreligga en diskrepans mellan vad den överordnade och 
mellanchefen anser behövs, vilket kan bero på att mellanchefen befinner sig närmare 
verksamheten och därmed har en annan syn på vad som behövs. Huy (2002) belyser 
att denna roll ofta får stå tillbaka men att den samtidigt är avgörande vid ett 
förändringsarbete för att nå ett lyckat resultat. Vidare menar Huy (2002) att på 
grund av den hierarkiska positionen blir mellancheferna de som har möjlighet att 
skapa emotionell balans hos sina anställda. Anledningen till denna motsatta effekt 
kan tänkas bero av att mellancheferna försöker uppnå det som förväntas av dem och 
det som utvärderingen grundar sig i och därmed gör det för att i slutändan uppnå det 
som förväntas av dem. Dessa resonemang kan ses då de mellancheferna som antar 
omvänd roll, Linda och Jonas som beskriver att det är orsaken till att de lägger tid på 
att vara ett praktiskt stöd för de anställda. Dock kan det vara andra aspekter som 
påverkar dem som de själva inte är medvetna om, det kan exempelvis handla om 
personlighet hos mellanchefen då de ser att det är viktigt att vara ett stöd för sina 
anställda oavsett om det bidrar med fördelar till det traditionella arbetet eller inte. 
Som Angelöw (2010) beskriver reagerar människor ofta känslomässigt på 
förändringar vilket vi också kunnat se i vårt empiriska material. Det kan tänkas att 
människor inte borde reagera starkt under en mindre förändring men det studiens 
material har kunnat visa är att de anställda oavsett storlek på förändringen i de flesta 
fall påverkas av den. Detta är ett tecken på varför rollen som stöd till anställda är 
betydande oavsett vilken typ av förändring som genomförs.  
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Tre av våra mellanchefer, Sofia, Jonas och Julia upplever att deras överordnade inte 
alltid förstår deras verksamhet och deras arbetsuppgifter. Detta leder till att de mått 
som fastställs av överordnad inte alltid är väl förankrade i mellanchefens verklighet 
vilket Svensson (1997) anger som en förutsättning för att kunna styra och utvärdera 
med mått. När måtten upplevs som irrelevanta för verksamheten har vi gjort 
iakttagelsen att mellanchefer tenderar att ägna sig åt en ny roll som innebär att få 
överordnade att förstå varför måttet är irrelevant. Överordnad bör besitta förmågan 
att förstå värdet av arbetet om bedömningen ska bli rättvisande (Jannesson & Skoog 
2013). Mellanchefen måste förklara för överordnad hur verksamheten fungerar, hur 
de arbetar och varför verksamheten ser ut som den gör. Detta för att kunna motivera 
och förklara varför de behöver vissa resurser till verksamheten och varför vissa mått 
inte uppnås. Rollen kan förklaras som att mellanchefen försöker omvända de 
överordnade snarare än att styra anställda utifrån måttet. När detta föreligger tar 
denna nya roll upp stor del av mellanchefens tid och övriga roller får därför mindre 
utrymme. Denna roll ser vi främst hos Sofia som upplever starkt att måttet som 
avdelningen mäts på är irrelevant utifrån deras verksamhet samt att hennes chef, 
som är av en annan yrkesgrupp, inte förstår värdet av avdelningens arbete. Mycket 
av hennes tid går till att försöka få överordnade att förstå detta. Denna roll har 
tidigare inte diskuterats som en del av mellanchefens roller, men i vårt material har 
det visat sig att rollen finns hos flera av mellancheferna. Detta är en aspekt varför 
styrningen och utvärderingen bör vara förankrad i verksamheten då det annars tas 
tid från mellanchefens arbete och de övriga rollerna får mindre utrymme. Detta kan 
tänkas medföra att implementeringen av en förändring inte får lika stor chans att 
lyckas som när mellanchefen kan lägga allt sitt fulla fokus på övriga roller.  

5.2.4 Delaktighet; med planering kommer förståelse 
Rollen som innebär att mellanchefen själv ska skapa personlig förståelse för 
förändringen påverkas av i vilken utsträckning mellanchefen har varit delaktig 
förändringen. Enligt McKinley & Scherer (2000) är mellancheferna både mottagare 
och implementerare av förändring. Beslut om förändring tas oftast av överordnad 
utan delaktighet från mellanchefen (Bourgeois & Brodwin, 1984) men denna studie 
visar att mellancheferna i stor utsträckning faktiskt är delaktiga i 
planeringsprocessen och även i vissa fall med och beslutar om den. I de fall där 
mellancheferna själva varit med och initierat förändringen eller varit delaktiga i 
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planeringen används inte rollen att skapa förståelse då de redan har full förståelse 
och sympatiserar med förändringen och därav inte behöver ägna sig åt den rollen.  
   

I de fall då mellanchefen inte förstår syftet med förändringen och inte varit delaktig 
är det enligt Herzig & Jimmiesson (2006) viktigt att mellancheferna ägnar tid åt 
rollen och skapar förståelse för förändringen. I vårt material är det enbart Sofia som 
inte är delaktig över huvud taget. Det finns inga tecken på att hon ägnar sig åt rollen 
för förståelse utan vi kan snarare se att hon motsätter sig förändringen och försöker 
motarbeta den. Valentino (2004) samt Rouleau (2005) menar att detta kan bero på 
att de inte fått vara med och formulerat strategin för förändringen men ändå måste 
vara den som driver den. Det kan tänkas att bristande delaktighet i planeringsarbetet 
tenderar att leda till svårigheter då mellanchefen plötsligt får ansvar för 
implementeringen och då får svårt att sätta sig in i vad som ska göras, vilket är en 
indikation på att förståelse för förändringen saknas. För Sofia var det svårare att 
hantera förändringen än vad det var för de som varit delaktiga och därmed hade full 
förståelse. I materialet har det inte kunnat utläsas att den hierarkiska positionen 
skulle vara avgörande för graden av delaktighet som Bryant & Stensaker (2011) 
menar. Istället har vi sett att samtliga mellanchefer som är delaktiga i 
förändringsarbetet har en nära relation till sin överordnad. Med detta menas ett 
aktivt samarbete, diskussion och frekvent kontakt.  
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6. Sammanfattande diskussion 

6.1 Slutsatser 
Studiens syfte var att beskriva hur mellanchefer prioriterar mellan olika roller i ett 
planerat förändringsarbete och om detta kan förklaras utifrån hur de upplever att de 
styrs och utvärderas av sina överordnade. Upplevelsen av styrningen har inte visat 
sig vara enhetlig utan skiljer sig mer eller mindre åt hos mellancheferna. 
Genomgående kan det ses att mellancheferna ofta utvärderas efter traditionella roller 
samt att subjektiv och informell styrning har en framträdande roll i mellanchefernas 
beskrivning.  
   

Vidare till konsekvenserna av detta har resultatet visat att den upplevda styrningen 
och utvärderingen verkar i denna studie ha påverkan mellanchefens rollprioritering. 
Styrningen har visat sig kunna vara hämmande då cybernetisk styrning påverkat 
användandet av de icke-traditionella rollerna. Angående subjektiviteten i 
utvärderingen kan slutsatsen dras att subjektiviteten medför att styrningen kan bli 
töjbar vilket resulterar i att mellancheferna ägnar sig åt de icke-traditionella rollerna 
i större omfattning. Detsamma gäller när utvärdering saknas, att icke-traditionella 
roller får ett större utrymme. Således kan det sägas att själva designen av styrpaketet 
i sig inte är det väsentliga, utan snarare hur det används som spelar roll för hur 
mellancheferna påverkas. Graden av delaktighet i planeringen av 
förändringsprocessen påverkar mellancheferna i deras förståelse för förändringen. 
Eftersom de är med och planerar implementeringen får de under tiden en naturlig 
förståelse för syftet med förändringen vilket leder till att de inte påvisar rollen att 
skapa personlig förståelse utan istället kan fokusera på övriga roller.  
   

Studiens resultat har kunnat bekräfta delar av den befintliga litteraturen. Likt Huy 
(2002) beskriver mellancheferna problematiken i att befinna sig mellan personalen 
och överordnad, det vill säga en svårighet att tillfredsställa båda parter. 
Mellancheferna beskriver likt Balogun (2003) menar att de upplever tidsbrist som 
anledning till varför prioritering mellan rollerna sker. Gällande vilka roller 
mellanchefen kan anta har vi funnit ytterligare roller som inte litteraturen behandlat. 
Dels har det kunnat ses att mellancheferna kan ägna sig åt en ny roll; skapa förståelse 
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för andra samt att rollen som stöd för anställda kan yttra sig både praktiskt och 
emotionellt. Graden av delaktighet har tidigare i forskning visat sig ha betydelse då 
det minskar osäkerhet hos mellancheferna kring hur förändringsarbetet ska gå till 
(Herzig & Jimmiesson 2006). Detta är något som studiens resultat stödjer, att 
delaktigheten är betydande för om mellanchefen kommer förstå förändringen och då 
vilka roller de ägnar sig åt. I de fall de inte sympatiserar med förändringen ägnar de 
inte heller tid åt att försöka förstå, vilket ytterligare påvisar hur viktig delaktighet är 
för ett lyckat förändringsarbete.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
Då det visat sig i denna studie att styrning och utvärdering tycks ha en påverkan på 
mellanchefens rollprioritering i många olika riktningar anser vi att vidare studier kan 
närmare förklara i vilka avseenden styrningen och utvärderingen får önskade 
effekter eller oönskade effekter och varför detta samband föreligger.  
  

Rollen som stöd till anställda har i tidigare forskning samt i denna studie visat sig 
vara komplex. Då vi funnit att denna roll innefattar flera dimensioner kan det finnas 
ett syfte att vidare studera vad denna roll innebär och vad som påverkar denna. Då vi 
även gjort iakttagelsen att det finns ytterligare en roll som mellanchefen kan anta, 
skapa förståelse för andra, är detta en indikation på att de roller som tidigare 
beskrivits inte är helt uttömmande och kräver därav vidare forskning. Anledningen 
till att detta är av värde att fastställa är då om vi inom detta forskningsområde vill 
söka förklaringar till vad som påverkar mellanchefens beteende måste vi förstå vilka 
roller mellanchefen har att prioritera mellan.   
  

Ett av studiens minifall är inom ett sjukhus och i detta fall ser vi skiljaktigheter från 
övriga fall. Den mest markanta skillnaden som vi uppmärksammat är att måtten 
upplevs som mycket irrelevanta av mellanchefen och att det saknas en förståelse från 
överordnade kring deras verksamhet. I detta fall är även den överordnade av en helt 
annan yrkesgrupp vilket inte föreligger i de andra fallen. Detta kan tänkas vara 
orsaken till den nya rollen som definierats i denna studie vilket handlar om att skapa 
förståelse för andra. Denna iakttagelse anser vi ger en indikation på att denna 
bransch kan vara specifik och att fortsatta studier på mellanchefer inom sjukhus kan 
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påvisa nya infallsvinklar gällande vad som påverkar mellanchefen i dennes 
rollprioritering.  
  

Denna studie grundar sig enbart i mellanchefens perspektiv och det kan vara av 
värde att i framtida studier även inkludera både överordnade och anställdas 
uppfattningar kring vilken styrning som finns och vilka roller som mellanchefen 
ägnar sig åt. Då överordnade ofta signalerar att rollen som stöd till anställda inte ska 
prioriteras kan orsaken till detta besvaras genom att studera överordnade och deras 
upplevelser. Genom att inkludera överordnade kan förklaringar finnas varför det i 
vissa avseenden tycks råda en diskrepans mellan vad de anser att mellanchefen bör 
ägna sig åt och vad mellanchefen själv anser vara viktigt. För att uppnå en komplett 
bild över mellanchefens rollkonflikt vore det av intresse att genomföra en fallstudie 
och på sätt kunna följa mellancheferna under förändringsprocessens gång, och på så 
sätt kunna urskilja förklaringar genom exempelvis observationer. Vi efterfrågar även 
studier som avgränsar sig mer och på så sätt kan lyfta fram specifika delar av 
styrningen och utvärderingen så som exempelvis den subjektiva bedömningens 
inverkan, vilket denna studie indikerar är en betydande faktor.  
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Bilaga Intervjuguide 
   
Inledande frågor  
●   Skulle du kunna beskriva din nuvarande befattning? 

●   Hur länge har du haft denna befattning? 

●   Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och vad har du ansvar för? 

●   Vad har du för bakgrund? Har du studerat, vad har du jobbat med tidigare? 

●   Vilken är den planerade förändringen som ni genomgått? 

   
Del 1: Rollerna  
   
1. Vad var din uppgift i förändringsarbetet som ni genomförde?  

Förstod du vad förändringen bestod av innan du skulle genomföra den?  
Anser du att den förändring som genomförts var av värde?  
Var det ditt ansvar enbart att driva förändringen?  

   
2. Kan du beskriva hur mottagandet hos de anställda blev?  
                   Exempel på detta?  
                   Reagerade personalen på olika sätt?  
                   Fanns det ett behov av att ge de anställda stöd?  
   
3. Hur arbetade du för att motivera de anställda till förändringen?  
   
4. På vilket sätt uppmärksammar du vad de anställda tycker om dig som chef?  
   
5. Under förändringsarbetet, vad kände du var det viktigaste som krävdes av dig för 
att förändringen skulle bli lyckad?  
   
6. Kan du ge exempel på svårigheter som du upplevde under förändringsarbetet?  

Hur hanterade du kombinationen av dagliga uppgifter och förändringen?  
Upplevde du tidsbrist? Vad i sådana fall är det som inte hanns med? och 
varför?  
Är det något som du skulle velat haft mer tid till?  
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Del 2: Styrningen  
   
7. Kan du berätta om de visioner eller målsättningar som finns inom företaget?  

På vilket sätt arbetar du efter dessa visioner och tänker du på dem i ditt 
dagliga arbete?  
Vad var syftet med förändringen?  
Fanns det en uttalad målbild från din chef eller ledningen kring 
förändringen?  

  

8. Hur såg planeringsarbetet ut kring förändringen?  
Var du delaktig i utformandet av förändringen?  
På vilket sätt arbetar ni med planering eller budget?  
  

9. Kan du berätta om hur din chef eller ledning mäter dina prestationer?  
                   Används finansiella mått, icke-finansiella eller båda delar?  
                   Det som mäts, är det saker som du kan påverka?  

Vad har din chef sagt att du kommer mätas och bedömas efter?  
Anser du att du blir bedömd utifrån de mått som är uttalade att du ska 
mätas på?  
Hur går det till rent praktiskt med uppföljningssamtal? Om detta inte finns, 
vad känner du ligger till grund för bedömning?  
Skulle du vilja att det fanns mått?  

   
10. Kan du ge exempel på om det finns en skillnad i vad din chef säger att han/hon 
bedömer dig efter och vad som du själv upplever att du blir bedömd efter?  

Vad upplever du att din chef tycker är det viktigaste som du ska uppnå?  
Känner du att du riktar dina ansträngningar mot det som du blir mätt på 
eller utvärderad efter?  

   
11. Kan du beskriva en situation då du inte kände dig rättvist bedömd?  
   
12. Hur upplever du att din chef uppmärksammar det arbete som du utför?  

På vilket sätt?  
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13. På vilket sätt tror du att din chefs egna tolkningar väger in när denne bedömer 
dig?  
   
14. När det gäller förändringen, gjordes det någon uppföljning kring hur utfallet 
blev?  

På vilket sätt skedde uppföljningen?  
Hade ni pratat innan om vad du förväntades göra och uppnå?  

   
15. Hur blev utfallet, blev det som ni tänkt er? Vad hade kunnat göras annorlunda?  
   
16. Finns det någon typ av belöningsystem på din arbetsplats?  

Vad är det i sådana fall som belönas?  
Fick du eller någon annan en belöning kopplad till förändringen?  
Hur ger din chef dig feedback?  
Hur känner du dig i det läget?  
På vilket sätt motiverar din chef dig i ditt arbete? Känner du dig motiverad 
av hans/hennes insatser?  

   
Del 3: Sambandet  
   
17. Hur tror du att din chefs agerande påverkar dig i ditt arbete som mellanchef?  
                   Krav från överordnad att fokusera på vissa delar?  
                   Uppmuntras du att vara ett stöd till anställda?  
   
18. Hur upplever du att chefens sätt att utvärdera dig påverkar dig i hur du väljer att 
prioritera mellan dina arbetsuppgifter?  
                   Vilka arbetsuppgifter har du i sådana fall tvingats prioritera mellan?  
  

19. Finns det en skillnad i vad du tycker är viktigt i ditt arbete gentemot vad du 
upplever att din chef anser?  
  
  


