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Förord 

Intresset för vårt uppsatsämne väcktes av Christina Håhus, som genom en intressant 

diskussion fick oss att vilja kasta oss in i hur mellanchefsrollen egentligen ser ut. Vi vill 

rikta ett stort tack till henne för värdefulla åsikter och berättelser!  

 

Vi riktar också ett stort tack till studiens respondenter, i både enkätundersökningen och 

intervjuerna. Tack för att ni har tagit er tid att bidra med värdefull datainsamling för vår 

forskning. Utan er hade vi inte kunnat genomföra vår studie.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Inessa Laur och vår temporära handledare för 

sluthandledningen Mikael Lundgren, som även är vår examinator, för värdefulla 

kommentarer och konstruktiv kritik under vår studie och till studiens tillvägagångssätt.  
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Sammanfattning 
 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi III, Organisation 15 hp, 2FE78E, Ekonomihögskolan 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar, HT 2016 

 

Författare: Jenny Moberg och Linnéa Nyberg 

 

Handledare: Inessa Laur 

 

Examinator: Mikael Lundgren 

 

Titel: Klämd mellan barken och veden - En studie om mellanchefers befogenheter för 

beslutsfattande i offentlig sektor 

 

 

 

 

 

Syfte:  Syftet med den här uppsatsen är att besvara vår frågeställning och 

därigenom utveckla en djupare förståelse för mellanchefers roll inom 

offentlig sektor, med fokus på befogenheter för beslutsfattande. 

 

Metod:  En kombinerad metod av kvalitativ och kvantitativ datainsamling med en 

induktiv ansats. Tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning och tre 

intervjuer.  

 

Slutsats: Många människor delar uppfattningen om att mellanchefsrollen kan vara 

problematisk då den är positionerad i organisationens mitt, klämd mellan 

ledningen och medarbetarna. Att ansvar och befogenheter bör befinna sig i 

jämvikt och inkluderas i chefsroller är även något som de flesta håller med 

om, men som vår studie förtydligar så är det dessvärre inte alltid fallet i 

verkligheten. Studien har även visat att det finns en stark koppling mellan 

synen på vår omvärld och dess karakteristiska drag, 

organisationsstrukturer och former, mellanchefsrollen och befogenheter 

för beslutsfattande.  

 

 

Nyckelord:  Mellanchef, befogenhet, beslutsfattande, makt.  
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Abstract  
 

Bachelor Thesis Business Administration III, Organization 15 hp, 2FE78E, School of 

Economics at Linnaeus University of Kalmar, Autum 2016.  

 

Authors: Jenny Moberg and Linnéa Nyberg 

 

Advisor: Inessa Laur  

 

Examinator: Mikael Lundgren  

 

Title: Squeezed between the bark and the wood - A study of middle managers authority 

for decision making in the public sector 

 

 

 

 

 

Purpose:  The purpose of this study is to answer our issues, and thus develop a 

deeper understanding of the role of middle managers in the public sector, 

with a focus on decision-making authority. 

 

Method: A mixed method of qualitative and quantitative data collection with an 

inductive approach. Cross-sectional study in the form of a questionnaire 

and three interviews. 

 

Conclusion:  Many people share the opinion that the role of middle management can be 

problematic due to that it is positioned in the middle of organizations, 

squeezed between the top management and the operative core. An 

equilibrium between responsibility and authority and that it should both be 

included in a management position is also something that most people find 

as logical, but our study clarifies that it is not always the case in reality. 

Our study has also shown that there is a strong connection between the 

perception of our environment and its characteristics, organizational 

structures and shapes, the middle management and decision-making 

authority. 
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1 Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel presenteras den tidigare forskningen inom ämnet som 

helhet samt studiens praktiska och teoretiska relevans. Även studiens 

problemformulering och syfte kommer att redovisas i följande kapitel.  

 

1.1 Bakgrund  

Att vara chef på mellannivå kan vara väldigt utmanande och krävande då det innebär att 

man ska ta hänsyn till olika parter som man befinner sig emellan, vilka inte alltid har 

gemensamma intressen (Lindgren, 2007). Källerman (2016) beskriver mellanchefsrollen 

som den mest utmanande rollen man kan ha i arbetslivet. Att tolka ledningens vision 

och strategier är en viktig uppgift i rollen och det gäller sedan för mellanchefen att 

utifrån sin egen tolkning kunna omvandla det till praktiska handlingar (Lindgren, 2007). 

I Mintzbergs (1983) organisationsmodell finner vi mellanchefer som positionerade 

mellan organisationens operativa kärna och den strategiska ledningen. Det är människor 

som gör det grundläggande arbetet som utgör den operativa kärnan, och den strategiska 

ledningen är de högsta cheferna som besitter den största makten i organisationen. 

Organisationsmodellen kan illustrera hur makten är fördelad i en organisation och den 

problematik som mellanchefer kan uppleva av att befinna sig i organisationens mitt, 

vilket kan göra att mellanchefer känner sig klämda  (Mintzberg, 1983).  

 

Den bästa beskrivningen av mellanchefers arbetsmiljö är dilemman - då de har krav på 

sig att hantera eventuellt skiljaktiga intressen eller principer (Franzén, 2004; Schartau, 

1997). Det som kan uppfattas som ett dilemma är att mellanchefen måste kunna vara 

både strategisk och operativt aktiv på samma gång för att lyckas med sitt arbete. Att 

vara för mycket av det ena eller det andra kan skapa problem både uppåt och nedåt i 

organisationen (Källerman, 2016). Som mellanchef kan man dessutom behöva hantera 

oförenliga önskningar från organisationens medarbetare och krav från organisationens 

ledning, vilket kan resultera i många olika förväntningar från olika håll (Alvesson, 

2015; Källerman, 2016). 

 

Franzén (2004) skriver att många inte förstår vad de ger sig in på i samband med att de 

tackar ja till en tjänst som mellanchef då de inte är medvetna om problematiken i att bli 

klämd och den brist på befogenhet som kan förekomma. Som mellanchef ansvarar man 
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bland annat för sina medarbetares prestationer inför den överordnade ledningen 

(Wenglén, 2012) och Mintzberg (1983) beskriver det som att mellanchefen har till 

uppgift att övervaka och kontrollera den operativa kärnan samt se till att de har tillgång 

till de resurser som behövs för det vardagliga arbetet. De ansvarar även för samordning 

av verksamheten och för att förmedla organisationens övergripande strategier 

(Sveningsson & Alvehus, 2012). Mellanchefer har således ofta ett mycket stort 

ansvarsområde och enligt Fayol (1916/2008) hänger ansvar ihop med befogenheter. 

Även Blomquist och Röding (2010) anser att chefskap innebär att man har en formell 

position som bör inkludera både ansvar och befogenheter. Mintzberg (1983) påpekar att 

det dessvärre inte alltid är så i praktiken och att det kan förekomma situationer där 

ansvar och befogenhet inte är i jämvikt.  

 

Mellanchefen ses ofta som offer för omgivningens alla förväntningar i många av de 

studier som gjorts i ämnet. Det är oftast mellanchefens ansvar att medarbetarna i den 

operativa kärnan får information om de bestämmelser som ledningen kommer fram till. 

Trots att det är ledningen som tar de slutgiltiga besluten så är det mellancheferna som 

får kritiken när medarbetarna inte samtycker med ledningens bestämmelser. Åt andra 

hållet är det även mellanchefen som blir syndabock om den operativa kärnan inte 

uppnår de mål som den strategiska ledningen har satt upp (Franzén, 2004). Vad händer 

egentligen om mellanchefen i sin tur inte håller med ledningen i deras beslut? Måste de 

alltid stötta ledningen och backa upp dem eller har mellancheferna i en sådan situation 

möjlighet att ta egna beslut?  

 

I Sverige fick decentralisering och tillplattning av organisationsstrukturer sitt stora 

genombrott på 80-talet då Carlzon, den välkände VD:n för flygbolaget SAS, slog 

igenom med de revolutionära orden “riv pyramiderna!” (Carlzon, 1989). För 

mellanchefer kan decentralisering innebära att befogenheter för beslutsfattande ökar och 

att deras makt och ansvarsområden vidgas (Dopson & Stewart, 1990; Drakenberg, 

1997; Källerman, 2016). En tillplattning kan däremot påverka mellanchefsrollen 

negativt i de fall som personalnedskärningar blir aktuella eftersom det oftast är 

mittenpartiet av organisationer som försvinner eller tunnas ut, det vill säga den nivå där 

mellancheferna befinner sig (Franzén, 2004; Ohlsson & Rombach, 1998). För de 

mellanchefer som överlever en tillplattning blir effekterna av blandad art. Dopson och 

Stewart (1990) skriver att många av “överlevarna” upplever en känsla av ökad makt och 
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att rollen som mellanchef blir mer utmanande och tillfredsställande. De negativa 

effekterna hänvisas till begreppet “överlevnadssyndrom”, vilket står för 

mellanchefernas negativa attityder och uppkommer till följd av att det psykologiska 

kontraktet mellan dem och arbetsgivaren bryts. Kontraktet går ut på att de anställda är 

engagerade i och lojala gentemot organisationen de arbetar för i utbyte mot att de får 

anställningsskydd och möjlighet till att befordras och således göra karriär (Newell & 

Dopson, 1996; Thomas & Dunkerley, 1999). Ytterligare negativa effekter av en 

tillplattning kan för mellanchefer vara att arbetsbelastningen ökar till följd av att antalet 

underordnade blir betydligt fler när de hierarkiska nivåerna och antalet chefer blir färre. 

Mellanchefer som tidigare hade åtta eller tio medarbetare under sig kan efter en 

tillplattning plötsligt ha allt från 30 till över 100 stycken som de ska ansvara för 

(Ekstedt & Jönsson, 2001; Newell & Dopson, 1996; Ohlsson & Rombach, 1998; 

Thomas & Dunkerley, 1999).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Ohlsson och Rombach (1998) förtydligar att begreppen decentralisering och tillplattning 

av strukturer inte kan användas som synonymer då de speglar två olika fenomen. 

Decentralisering, precis som centralisering, handlar om på vilken hierarkisk nivå i 

organisationer som beslutsfattandet sker, medan en tillplattning av strukturen handlar 

om att antalet hierarkiska nivåer minskar (Jacobsen & Thorsvik, 2014; Ohlsson & 

Rombach, 1998). Det här innebär att när en organisation plattas till så kan det väsentliga 

beslutsfattandet mycket väl centraliseras till toppen av pyramiden och huruvida en 

organisation är centraliserad eller decentraliserad bestäms således inte av antalet 

hierarkiska nivåer (Ohlsson & Rombach, 1998). En decentralisering kan i vissa fall 

endast inkludera ansvar, då det inte nödvändigtvis eller per automatik innebär att 

befogenheter decentraliseras i samma mån. Det här ger upphov till en problematisk 

situation då det är så gott som omöjligt att som mellanchef göra ett bra jobb då man 

endast har ansvar, men inga befogenheter till att fritt agera och fatta beslut (Källerman, 

2016; Ohlsson & Rombach, 1998). Ytterligare problem kan uppstå då fattade beslut 

sedan inte genomförs (Brunsson & Brunsson, 2014). 

 

Många människor verkar ha en negativ inställning till mellanchefer då de uppfattas som 

att “vara i vägen” och utgör hierarkiska barriärer som till största delen endast ökar 

antalet rapporteringsnivåer mellan medarbetare och den beslutsfattande ledningen 
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(Thomas & Dunkerley, 1999). Enligt en artikel av Dopson och Stewart (1990) finns det 

inte många människor som har någonting positivt att säga om mellanchefer och rollen 

framställs ofta som mycket dyster i både media och forskningssammanhang. Problemet 

som vi ser med mellanchefer uppstår i de fall då de saknar befogenhet att ta beslut och i 

situationer då deras beslut inte respekteras av överordnade chefer eller också av 

underordnade medarbetare.  

 

“Companies, as they grow to become multibillion-dollar entities, somehow lose their 

vision. They insert lots of layers of middle management between the people running the 

company and the people doing the work. They no longer have an inherent feel or a 

passion about the products. The creative people, who are the ones who care 

passionately, have to persuade five layers of management to do what they know is the 

right thing to do” (Steve Jobs, 1985). 

 

Här uttrycker den välkände Apple-grundaren Jobs sitt synsätt på mellanchefspositionen 

på ett sätt som är relativt vanligt. Enligt en artikel i VD-tidningen kan för många 

rapporteringsnivåer i en organisation skapa problem i form av friktion i både 

arbetsuppgifter och de anställdas relationer (Jensen, 2013). Om det däremot finns för få 

nivåer kan avståndet mellan medarbetare och chef bli för stort och istället skapa 

problem i form av otillräcklig ledning. Hur man bäst utformar organisationsstrukturen 

och bestämmer antalet chefsnivåer kan således vara en svår fråga och kan till stor del 

bero på vilken typ av organisation det rör sig om (Jensen, 2013). Enligt Fayols synsätt 

skulle istället alla organisationer, oavsett vilken verksamhet som de bedrev, styras på 

samma sätt (Brunsson, 2007). 

 

Vid en diskussion med en tidigare avdelningschef inom offentlig förvaltning fann vi 

ytterligare ett problem som mellanchefer kan ställas inför. Tänk dig att det är dags för 

lönesamtal. Du ska bestämma dina medarbetares löner och har en begränsad summa 

pengar att portionera ut. Det här kan innebära svårigheter av många olika slag och det är 

inte alltid så enkelt att bedöma varje medarbetares värde för verksamheten i monetära 

termer. När lönerna väl är satta bör din uppgift vara avklarad och de beslut som du tagit 

bör vara slutgiltiga och respekterade, men så är inte alltid fallet. En av dina medarbetare 

känner sig missnöjd med sin lön och väljer att kringgå dig och vänder sig till en högre 

chef. Trots att du hade en begränsad summa pengar att portionera ut och att den 
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pengapåsen nu var tömd så valde den högre chefen att acceptera medarbetarens önskan 

om en högre lön, helt utan din vetskap. 

 

I exemplet blir det tydligt att du som chef på mellannivå har överordnade chefer som 

genom sin position kan gå emot och rasera dina beslut, vilket i sig inte är så konstigt då 

det är så hierarkier fungerar. Det stora problemet är att även medarbetaren i det här 

fallet valde att kringgå mellanchefen. Det är således inte endast brist på befogenhet som 

kan skapa problematik för mellanchefer, utan även hur mellanchefens beslut respekteras 

och accepteras som slutligt både ovanifrån och underifrån. Citatet från Jobs och det 

verklighetsbaserade exemplet utgör en problematisk grund för den här uppsatsen.  

 

En stor del av de tidigare studier som behandlar mellanchefers roll handlar om den 

beklämda och krävande position som de besitter med förväntningar både uppifrån och 

nedifrån, vilka inte alltid är förenliga. Både Drakenberg (1997) och Wenglén (2012) 

använder uttrycket: klämda mellan barken och veden när de talar om mellanchefers 

dilemman. Mellanchefer blir hårt pressade från alla håll i organisationen – de är offer 

för omgivningens alla förväntningar: önsketänkandet som ledningen har, de motstånd 

som medarbetarna gör, kundernas samt medborgarnas krav och även ekonomiska 

begränsningar (Dopson & Stewart, 1990; Drakenberg, 1997; Franzén, 2004; Källerman, 

2016; Schartau, 1993; Thomas & Dunkerley, 1999). Däremot har det i tidigare studier 

inte lagts så mycket fokus på vilka befogenheter för beslutsfattande som följer med 

olika chefspositioner (Edlund, 1997; Petersson et al. 2006; Schartau, 1997; Skagert et 

al. 2004; Tabrizi, 2013).  

 

Då det finns uppfattningar om att mellanchefer utgör hierarkiska barriärer som till stor 

del bara är i vägen så undrar vi om det är bristande befogenhet som är det egentliga 

problemet. Om mellanchefer har befogenhet att fatta beslut som även respekteras och 

accepteras som slutgiltiga kanske de kan anses fylla en större funktion och bidra till en 

mer effektiv organisation. Vi ser således att mellanchefers befogenhet för 

beslutsfattande som uppsatsämne har en teoretisk relevans då vi inte funnit någon 

litteratur som tillräckligt väl behandlar det här området. Än mer intressant - hur beslut 

som fattas av personer som innehar en mellanchefsroll respekteras och accepteras som 

slutgiltiga. Då det enligt en studie från Göteborgs universitet föreligger en tydlig 

skillnad mellan chefer och hur beslutsfattande sker i privata respektive offentliga 
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verksamheter så har vi valt att endast rikta vårt fokus gentemot mellanchefer i offentlig 

sektor (Hillvesson, 2015). Resultatet från studien presenteras i vårt teorikapitel. 

 

1.3 Problemformulering  

 Hur ser mellanchefers befogenhet för beslutsfattande ut i offentlig sektor? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att besvara vår frågeställning och därigenom utveckla 

en djupare förståelse för mellanchefers roll inom offentlig sektor, med fokus på 

befogenheter för beslutsfattande. 

 

1.5 Avgränsningar 

Det är inte alltid att föredra att vara chef utan att också vara ledare. Begreppen chefskap 

och ledarskap ligger väldigt nära varandra samtidigt som det är viktigt att skilja på dem 

(Blomquist & Röding, 2010). Vi har i vår uppsats valt att helt utesluta ledarskapet och 

fokuserar istället bara på chefskapet på mellannivåerna i den offentliga sektorn. Vi är 

väl medvetna om att vi finner ledarskap även hos chefer på mellannivå men har ändå 

gjort den här avgränsningen för att kunna ge en fördjupad och mer specifik analys. 

Vidare ligger vårt fokus i den här uppsatsen först och främst på befogenhet och sedan på 

det beslutsfattande som kan relateras till befogenhet. Vi kommer således inte att 

behandla de beslutsfattande processerna som inte är relevanta för befogenhet. 
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2 Metod  

I följande kapitel presenteras definitionen av mellanchef och vårt tillvägagångssätt i 

studiens olika delar. Hur vi har samlat in tidigare forskning, empiri samt motivering för 

våra metodval. Vi kommer även att gå in på hur vi tolkat och analyserat all 

datainsamling och diskutera huruvida vår studie kan ses som trovärdig eller inte.  

 

2.1 Studiens definition av mellanchef 

Vi har uppmärksammat att det råder en stor variation angående vilken hierarkisk nivå 

man refererar till vid benämningen mellanchef. Källerman (2016), precis som Franzén, 

använder benämningen mellanchef till de chefer som är positionerade mellan två 

chefsnivåer, de har alltså både under- och överordnade chefer. Andra använder däremot 

benämningen för att referera till den första chefsnivån ovanför den operativa kärnan. I 

den här uppsatsen väljer vi dock att betrakta alla chefspositioner som finns mellan den 

operativa kärnan och den högsta ledningen som mellanchefer, i enlighet med 

Mintzbergs organisationsstruktur som vi presenterade i bakgrunden (Mintzberg, 1983).  

 

Eftersom att vi i vår studie vill ta reda på hur mellanchefsrollen ser ut i förhållande till 

befogenheter och beslutsfattande i den offentliga sektorn ansåg vi att en enda stor grupp 

med mellanchefer var rätt definition. De organisationer som vi har studerat har olika 

organisationsstrukturer och därmed även olika antal chefsnivåer. För att kunna 

undersöka befogenheten på ett enhetligt och rättvist sätt anser vi att det var den mest 

lämpliga definitionen, framförallt då vårt syfte inte är att analysera skillnader och 

likheter mellan organisationernas strukturer eller antal chefsnivåer.  

 

2.2 Forskningsproblemets karaktär  

Mellanchefer som ämne har studerats mycket, men det som behandlats mest är 

mellanchefers beklämda roll i organisationen. Det vi studerar är hur något förstås eller 

uppfattas – hur mellanchefers befogenheter för beslutsfattande förstås av andra i 

organisationen. För att få en rättvis bild av hur det ser ut i verkligheten behöver vi 

studera ämnet utifrån olika synvinklar. Olika nivåer i en organisation kan uppfatta 

befogenheter på olika sätt, här handlar det inte om vad som ”ska” gälla. Det handlar 

snarare om hur det faktiskt är och uppfattas av andra i organisationen.  
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Enligt Bryman och Bell (2014) finns det fyra olika analysnivåer för forskning; 

individuell nivå, grupper, organisation och samhällen. På individuell nivå studeras en 

specifik kategori av människor, exempelvis chefer eller anställda. När en studie görs på 

nivån för grupper är det istället grupperingar som studeras, exempelvis olika 

avdelningar i en organisation. Vidare på organisationsnivå är det specifika arbetsplatser 

som studeras. Sedan har vi även samhällsnivå där fokus bland annat ligger på politiska, 

sociala och ekonomiska aspekter i förhållande till organisationer. Anledningen till att 

det är viktigt att identifiera vilken analysnivå forskningen ligger på är för att minimera 

risken till feltolkningar i studien, exempelvis så kan processer som rör både individuell 

nivå och organisationsnivå tolkas olika beroende på vilken analysnivå forskningen har 

(Bryman & Bell, 2014).   

 

Vår studie riktar in sig på en organisatorisk nivå eftersom att vårt syfte med studien är 

att ta reda på hur mellanchefers befogenhet för beslutsfattande ser ut inom offentlig 

verksamhet. För att ta reda på det här har vi vänt oss till individer och olika grupper i 

offentliga organisationer, men resultatet påverkar organisationer i sin helhet och alla 

deras anställda. 

 

2.3 Induktiv ansats 

Innan den här studien startade pratade vi allmänt med en som tidigare varit mellanchef 

vid Länsstyrelsen i Skåne län. Det var hennes historia, om när en högre chef raserade ett 

utav hennes beslut, som väckte vårt intresse för den klämda mellanchefsrollen. Vi har 

alltså utgått ifrån ett praktisk problem, vilket man gör vid en induktiv forskning 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Utifrån vårt problem har vi sedan samlat in 

empiri för att kunna dra slutsatser utifrån det. Uppsatsens induktiva tankemodell bygger 

på verkligheten och att undersöka och upptäcka något nytt (Merriam, 1994). Vi vill 

alltså inte verifiera eller sammanställa någon redan existerande teori, vilket man gör i 

deduktiv forskning (Merriam, 1994).  

 

Företagsekonomer som samlar in fakta från verkligheten använder sig av två olika 

procedurer. Den procedur som är aktuell i vårt fall är när forskaren gör ett stickprov, här 

utgår vi från gruppen mellanchefer, för att sedan dra slutsatser om alla mellanchefer. 

Det här är ett tillvägagångssätt som kallas induktivt resonerande där även slutsatserna är 

induktiva (Knudsen, 1990). Vi ställer oss dock tveksamma till om det går att applicera 
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våra slutsatser till alla mellanchefer då det kan skilja sig beroende på vilken 

organisation man studerar, men vi använder oss av det tankesättet. 

 

2.4 Litteraturgenomgång  

För att hitta tidigare forskning om studiens ämne har vi främst använt 

universitetsbibliotekets sökplattformar. I våra första sökningar letade vi främst efter 

nyckelorden; mellanchef, middle management och middle manager. Det var olika 

vetenskapliga artiklar, böcker och antologier som gav oss en bra helhetsbild av ämnet. 

Med det verklighetsbaserade exemplet om avdelningschefens raserade beslut som 

presenterades i problemdiskussionen i bakhuvudet så märkte vi sedan att det fanns ett 

glapp i forskningen om mellanchefer och deras befogenhet. Därmed hittade vi 

inriktningen för vår studie. Det här innebar en utökning av nyckelord i våra sökningar; 

befogenhet, beslutsfattande, makt och authority. Vilket gav oss fler inblickar i det valda 

ämnet och mycket material att ta till hjälp i vår kommande empiriska analys. 

 

Vad gäller begreppet befogenhet så har vi stött på ett problem när det kommer till 

översättning mellan svenska och engelska. När befogenhet översätts till engelska blir 

det authority, vilket vid översättning till svenska först blir auktoritet. Det här är relevant 

att ta hänsyn till då vi refererar till bland annat Webers och Fayols begrepp authority då 

vi skriver om och hänvisar till befogenhet. Vi kommer främst att använda begreppet 

befogenhet men det är viktigt att framhäva att vi med det hänvisar till det engelska 

begreppet authority.  

 

2.5 Tvärsnittsstudie 

Vi har använt oss av två metoder för att få fram data att analysera, intervjuer och en 

enkätundersökning, som är två metoder som förknippas med tvärsnittsdesign. För att 

beskriva ett fenomen eller för att generalisera är det lämpligt att använda sig av den här 

typen av tvärsnittsstudier (Halvorsen, 2011). Genom vår enkät och våra intervjuer har 

en del respondenter delat med sig av olika fall där mellanchefers beslut inte har skötts 

på ett professionellt sätt, vilket även vår praktiska iakttagelse påvisar. Därmed kommer 

inte vår studie endast behandla enstaka fall och tvärsnittsdesign passar därför vår studie 

eftersom att det innebär att forskaren samlar in data från fler än endast ett fall, vilket 

man gör man för att få variation i studien (Bryman & Bell, 2014). Att endast studera ett 
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specifikt fall är inte aktuellt för vår studie eftersom att vi vill ta reda på hur olika 

människor ser på mellanchefens roll på ett större och mer allmänt plan. 

 

Informationsinsamlingen i en tvärsnittsstudie pågår under en viss tid och kommer från 

ett visst urval av individer. Det är informationen som är grunden för forskarens 

slutsatser om förhållanden mellan olika variabler som avspeglar de frågor som ställs i 

undersökningen (Bryman, 1997). I en tvärsnittsstudie med syfte att fylla hål med 

kunskap om organisationer, eller vad som än studeras, är en kombinerad metod effektiv 

när dessa hål inte kan fyllas med hjälp av enbart en utav metoderna (Bryman, 2006). Vi 

anser därmed att en tvärsnittsdesign är rätt tillvägagångssätt för vår studie eftersom att 

vi använder en kombinerad metod.  

 

2.6 Kombination av kvantitativ och kvalitativ metod 

Grunden i vårt empiriska material är en enkätundersökning där vi använt oss av en 

likert-skala, vilket är kvantitativt datainsamling. I en fråga i enkäten har respondenten 

fått möjlighet att svara fritt, vilket betyder att dessa svar istället utgör kvalitativ 

datainsamling. Vi har även intervjuat tre personer i en offentlig organisation som stöd 

till vår enkätundersökning, vilket också utgör kvalitativ datainsamling till forskningen 

(Bryman & Bell, 2014). De här valen av datainsamling leder in oss på en kombination 

av kvantitativ och kvalitativ metod. Datainsamlingsmetoden betyder också att vår studie 

endast utgörs av primärdata, som är data som vi har samlat in med det primära syftet att 

bilda analysunderlag för vår studie. Vi har helt uteslutit sekundärdata från vår empiri, 

som är data som egentligen samlats in för andra syften (Befring, 1994).  

 

Den kombinerade metoden uppkom då en kombination av de båda metoderna ansågs 

vara en möjlighet för att eliminera de nackdelar som finns i var och en av de olika 

metoderna (Creswell, 2014) och istället använda båda metodernas fördelar (Tashakkori 

& Teddlie, 2010). Kidder & Fine (1987, refererad i Merriam 1994) anser att det inte är 

något konstigt med att kombinera de två metoderna med varandra, utan menar att 

trovärdigheten i studien blir högre. I forskning som använder en kombinerad metod 

studerar forskaren samma frågeställning på olika sätt och slutsatserna bekräftas därmed 

på två olika sätt, de kan således betraktas som mer säkra. Morgan (2014) menar att 

fördelarna med att kombinera metoderna också leder till mer arbete. Han menar att det 
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oftast innebär mer arbete att kombinera metoderna då man som forskare måste använda 

båda metoderna effektivt samt också integrera dem med varandra effektivt.  

 

Genom att kombinera de båda metoderna får forskaren en djupare förståelse av 

problemet än när metoderna används var och en för sig. I vår studie ligger störst fokus i 

den kvantitativa datainsamlingen, den kvalitativa datan ger en stödjande roll för den 

kvantitativa datan. Vilket är ett utav tre olika sätt att kombinera metoderna på. I en 

kombinerad metod räcker det inte med att samla in kvalitativ och kvantitativ data var för 

sig. De måste mixas ihop på något sätt så att de tillsammans skapar en mer komplett 

bild av problemet än vad de gör enskilt (Creswell & Plano Clark, 2007). Det handlar 

alltså inte om att få ett så brett resultat som möjligt, utan snarare om att ha förmågan att 

kunna föra ihop resultaten på ett sätt som visar värdet av forskarens extra 

ansträngningar (Morgan, 2014).  

 

När det gäller analysen i vår studie har vi valt att analysera den insamlade datan 

kvalitativt och inte kvantitativt. Creswell och Plano Clark (2007) menar att analysen i 

den kombinerade metoden egentligen bör bestå av analys av både den kvantitativa datan 

med användning av kvantitativa metoder och den kvalitativa datan med användning av 

kvalitativa metoder. Anledningen till att vi trots vår kvalitativa analys har använt en 

kombinerad metod är för att få ett så brett och korrekt resultat som möjligt. Vi tror att 

om vi endast hade använt kvalitativa enkätfrågor och intervjuer så skulle vi riskera att få 

en snäv och felvriden bild då svaren till stor del beror på hur frågor ställs och hur 

samtalet går. Genom att kombinera de båda metoderna i datainsamlingen hoppades vi 

på att få ett mer sanningsenligt och korrekt resultat. Empirin presenteras både 

kvantitativt och kvalitativt. Att vi sedan valt att endast analysera kvalitativt tror vi inte 

påverkar vårt resultat nämnvärt, men vi är medvetna om att det kan anses vara en 

svaghet för studien. Vidare presenteras metoderna och dess forskningsprocesser var för 

sig. 

 

2.7 Kvantitativ metod  

En kvantitativ undersökningsmetod är baserad på siffror (Long, 2007) och frågorna 

ställs på ett sätt som är bestämt sen i förhand. Här får alla respondenter samma frågor 

 (Halvorsen, 2011) och i vår studie har det varit i form av en enkät. Resultatet från vår 

enkätundersökning presenterar vi numeriskt i form av diagram som visar hur svaren är 
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fördelade procentuellt. Vilket är hur undersökningsresultatet ska presenteras i en 

kvantitativ metod, just numeriskt och det som forskaren studerar ska göras mätbart 

(Andersen & Gamdrup,1990).  

 

2.7.1 Val av respondenter till enkätundersökning 

Ett steg i genomförandet av en undersökning är att utifrån studiens frågeställningar välja 

ut individer som är lämpliga för studien (Bryman & Bell, 2014). För att få svar på vår 

problemformulering har vi valt att undersöka hur mellanchefers befogenhet ser ut inom 

den offentliga sektorn. Anledningen till att vi valt just offentlig verksamhet är för att det 

finns tydliga nivåer i hierarkin i de organisationerna och för att det är organisationer 

som har en stor betydelse för alla i Sverige. Därmed är det personer som jobbar inom 

den offentliga sektorn som är relevanta respondenter för vår studie. Vi valde att skicka 

enkäten till tio olika organisationer inom den offentliga sektorn, där vi främst valde 

organisationer i Kalmar för att underlätta urvalet för kommande intervjupersoner. De 

valda organisationerna är Länsstyrelsen, skatteverket, försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen, Kalmar kommun, kronofogdemyndigheten, arbetsmiljöverket, 

kultur- och fritidsförvaltningen, migrationsverket och pensionsmyndigheten.  

 

För att på bästa sätt sprida enkäten bland organisationerna började vi med att skicka ett 

mejl till en person i varje organisation. I mejlet presenterade vi oss själva och vårt syfte 

med studien samt bifogade webblänken till enkäten, vi bad sedan dessa personer att 

sprida enkäten i deras respektive organisation. I de flesta organisationerna kunde vi 

nämligen bara hitta en kontaktperson eller en mejladress och vi ansåg därför att det var 

det bästa sättet för oss att nå ut till så många respondenter som möjligt, trots att det här 

också ledde till att vi skulle bli ovetandes om vilken svarsfrekvens enkäten skulle få. 

Alltså hur många som inte har svarat i förhållande till hur många som har delgivits 

enkäten, vårt bortfall (Ejlertsson, 2005).  

 

Det är mellanchefer som är de “mest centrala” för vår studie, men för att vi ska få en så 

verklig bild som möjligt av ämnet tror vi att det även är viktigt att ta reda på hur 

medarbetare under dem och chefer över dem också ser på saken. Många mellanchefer 

tenderar att försköna sina roller och vill gärna se sig som något bättre än de kanske 

egentligen är (Sveningson, refererad i Waltenberg 2005) och därmed kanske tro att de 

har mer befogenhet än de egentligen har. I exempelvis intervjuer kan chefer ge sig 
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själva en bild som “bra ledare” som “utövar ledarskap”, men i själva verket avspeglar 

det mer vad de lärt sig på managementkurser och inte om de faktiskt lever upp till sina 

uttalanden (Alvesson, 2011). Vi anser därför att det är viktigt att även undersöka hur 

andra, än just mellanchefer och då framförallt medarbetare, ser på ämnet.  

 

2.7.2 Enkäter  

Tidigt i studien tänkte vi att en enkätundersökning skulle hjälpa oss att få en helhetsbild 

av det problem som vi identifierat. Sagt och gjort, det första steget i datainsamlingen 

blev en enkätundersökningen. Vi kategoriserade organisationers nivåer som; 

medarbetare, mellanchef eller högsta ledning och enkäten har delgivits alla nivåerna i 

organisationerna. Frågorna har bestämda svarsalternativ i enkäten, förutom den sista, 

frivilliga, frågan där vi efterfrågar någon specifik händelse eller erfarenhet som 

respondentens vill dela med sig om som rör mellanchefens befogenhet till 

beslutsfattande. Det är just frågor med bestämda svarsalternativ som enkäter oftast 

innehåller då det underlättar för respondenten att besvara (Ejlertsson, 2005).  

 

Verktyget vi har använt till vår enkät är Survey Monkey, som görs via internet. Efter att 

ha läst Göran Ejlertssons bok “Enkäten i praktiken - en handbok i enkätmetodik” samt 

kollat Survey Monkeys tips om enkätundersökningar kom vi fram till att en enkät utförd 

efter en likert-skala var mest lämplig för vår studie. En likert-skala består av en fem- 

eller sjugradig skala och har påståenden som respondenten instämmer i eller tar avstånd 

ifrån (Ejlertsson, 2005). Exempelvis om frågan är: “I hur stor utsträckning…?” är 

svarsalternativen kopplade till frågan: “I oerhört stor utsträckning, i stor utsträckning, i 

ganska stor utsträckning, inte i särskilt stor utsträckning eller inte i någon utsträckning 

alls”. Enkäten innehåller åtta frågor med bestämda svarsalternativ, bland annat om 

vilken organisation och position i organisationen som respondenten har men, såklart, 

med mest fokus på studiens ämne. Vi valde också att göra en sista och nionde fråga med 

öppet svar, där det tydligt framgår att frågan är frivillig för att inte “skrämma” 

respondenten från att göra enkäten. Här efterfrågar vi en extraordinär situation som 

berör mellanchefer och deras befogenhet som respondenten kanske varit med om och 

vill dela med sig av. Detta för att öppna möjligheten till en djupare analys av verkliga 

exempel och för att få en så fördjupad bild av ämnet som möjligt.  
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Instrumentet för en enkät måste vara lätt att förstå och framförallt så måste det vara lätt 

för respondenten att besvara frågorna, eftersom att intervjuaren inte är närvarande 

(Bryman & Bell, 2013). Med anledning till det här började vi med att skicka enkäten till 

fyra personer för att få respons på den innan vi skickade ut den till respondenterna. Till 

en början såg vi egentligen enkäten som en ren chansning då vi sedan tidigare visste att 

det kan vara svårt att få människor att ställa upp på en enkätundersökning. Ejlertsson 

(2005) skriver i sin bok om att man som forskare måste räkna med ett visst bortfall 

redan från början. Då främst externt bortfall, när personer helt låter bli att besvara 

enkäten, var risken i vårt fall. Men efter en och en halv vecka hade vi lyckats få 66 svar, 

vilket gjorde att vi bestämde oss för att resultatet från enkäten skulle bli aktuell för vår 

analys och ville därför försöka få mer svar. Vi skickade då ut en påminnelse till de 

organisationer som vi inte hade fått någon återkoppling från. Ejlertsson (2005) påpekar 

att två påminnelser brukar vara de optimala för enkätundersökningar och att det i 

slutändan oftast ger fler svar. Vi skickade endast ut en påminnelse, men fick i och med 

det lyckad respons då vi fick 44 % av våra svar efter det.  

 

Vårt mål var att få åtminstone 100 svar, och det lyckades vi med! Tre organisationer står 

för majoriteten av svaren och en organisation har valt att inte svara alls. Resterande 

organisationer har vi endast fått 1-5 svar av, men vi tycker trots det här att enkäten har 

gett oss en bra helhetsbild, som vi var ute efter, om problemet som har varit till stor 

hjälp i vår analys. När det gäller fördelningen av respondenter från de olika hierarkiska 

nivåerna är det endast 5 personer av respondenterna som kommer från högsta ledningen, 

44 personer är mellanchefer och 51 personer medarbetare. Det här var ingenting vi 

kunde styra själva eftersom att vi redan från start efterfrågade svar från alla de olika 

nivåerna. Det ultimata skulle vara en lika stor svarsfrekvens från alla tre kategorierna då 

det möjligtvis skulle ge oss en mer rättvisande bild av hur situationen verkligen ser ut 

för mellanchefer. Med anledning till fördelningen kommer vi framförallt att dra 

jämförelser mellan medarbetarnas och mellanchefernas synsätt på problemet. Vi 

kommer däremot att ha med även den högsta ledningen i redovisningen av empirin. Det 

är därför bra att ha i bakhuvudet att det endast är fem personer från den högsta 

ledningen som besvarat enkäten, då det annars kan ge ett missvisande resultat. 

 

Som vi nämnt tidigare är det kritiska med att vi endast varit i kontakt med en person på 

varje organisation att vi inte kan räkna ut vilken svarsfrekvens enkäten har fått. Vi har 
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skickat enkäten till 30 personer i olika organisationer, men därefter vet vi inte hur 

många som har delgivits den. Vi har fått återkoppling från några organisationer och 

några har helt låtit bli att delta. Några organisationer har meddelat oss om varför de valt 

att inte delta, där det bland annat har handlat om att de inte håller med oss i vår 

definition av mellanchefer och anser på så vis att de saknar mellanchefer i sin 

organisation. Andra organisationer har missuppfattat oss och trott att endast personen 

som fått mejlet ska delta i enkäten eller också endast organisationens mellanchefer.  

 

2.7.3 Analys och tolkning  

Data behöver bearbetas så att den blir överblickbar och därför tvingas man utelämna 

data som inte är relevant för problemställningen (Halvsorsen, 2011). Direkt på Survey 

Monkey kan vi se resultatet av den insamlade datan från enkäten samt se varje enskilt 

svar. Alla svar har blivit ihopräknade och vi kan specifikt se hur många procent som har 

svarat vad på varje fråga. Vi har valt ut de frågor och de öppna svar vi fått som är 

relevanta för att besvara vår problemformulering. Viktigt att påpeka vad gäller vårt 

resultat från datainsamlingen är att de svaren som vi erhållit från enkäten, och även 

intervjun, endast reflekterar respondenternas individuella synsätt och uppfattningar, och 

att det således inte bör tolkas som självklara sanningar. Däremot är det kanske i ett visst 

avseende just respondenternas individuella åsikter som visar den “rätta bilden” av hur 

det faktiskt ligger till vad gäller mellanchefens roll i offentlig verksamhet, och det är ju 

trots allt deras uppfattningar som vi i den här studien är ute efter. 

 

2.7.4 Validitet och reliabilitet 

I kvantitativ forskning brukar man oftast tala om validitet och reliabilitet, som i grund 

och botten handlar om hur tillförlitlig och noggrann en studie är (Bryman & Bell, 2014). 

I vårt fall handlar det om en enkätundersökning och med validitet menas då frågornas 

förmåga att mäta det som är till syfte att mäta. Med reliabilitet i förhållande till 

enkätundersökningar menas huruvida upprepade mätningar ger samma resultat 

(Ejlertsson, 2005).  

 

Validitet handlar om huruvida forskaren har fått resultat för det som var till syfte för 

undersökningen eller om resultatet kan ha påverkats av andra faktorer (Befring, 1994). 

Det innebär att enkätens frågor måste vara ordentligt genomtänkta och ställas på ett sätt 

som gör att de verkligen mäter det som de är avsedda att mäta (Ejlertsson, 2005). Vi 



  
 

16 

anser att vi har relativt hög validitet då vår enkät var utformad på ett sådant sätt att 

resultatet avser vad som var till syfte för den. Det som kan anses dra ner validiteten i 

studien är att vi inte närvarade när respondenterna besvarade enkäten och vi kan därför 

inte veta om resultatet har påverkats av andra faktorer, exempelvis ifall några 

respondenter har diskuterat med varandra samtidigt som de besvarat enkäten. Vi vet inte 

heller om alla respondenter har uppfattat frågorna likadant som andra respondenter eller 

om de uppfattat dem på det sätt som vi ville att de skulle göra.  

 

Reliabilitet står för pålitlighet och för att forskningsresultatet ska kunna förklara 

faktiska förhållanden är det en förutsättning att de fakta man observerat är pålitliga. Det 

innebär att resultaten ska blir ungefär samma om man mäter samma sak fast på olika 

sätt (Andersen, 1994). I den här aspekten anser vi att reliabiliteten är relativt hög då vi 

tror att resultatet hade varit detsamma även om vi hade undersökt problemet på ett annat 

sätt, exempelvis endast genom intervjuer. Vi utgår då ifrån att samma respondenter hade 

deltagit, vilket är av stor betydelse då vår studie behandlar hur respondenterna upplever 

ett specifikt fenomen. De svar som vi mottar och det resultat som vi kommer fram till 

beror således i stor utsträckning på vilka personer vi frågar och utgör en utmaning för 

uppsatsen.   

 

Reliabilitet avser även huruvida studiens resultat hade blivit detsamma om studien 

skulle göras igen (Bryman & Bell, 2014). Den här aspekten drar ner reliabiliteten på 

studien något eftersom att vi studerar hur människor känner för ett fenomen. De här 

känslorna kan ändras i samband med att organisationer ändras, exempelvis genom att 

situationen för mellancheferna ändras. Om studien skulle göras på samma sätt igen går 

det inte heller att garantera att samma respondenter deltar och andra respondenter skulle 

kunna ändra resultaten av datainsamlingen avsevärt. Exempelvis så har kanske 

respondenterna i den här studien varit med om en specifik situation som gör att de 

svarat som de svarat medan andra inte reflekterat något vidare på hur situationen är. Så 

eftersom att vi studerar hur människor upplever något kan vi inte garantera att 

respondenterna i en ny studie upplever fenomenet på samma sätt. Något som också drar 

ner reliabiliteten är att vi inte kan ta reda på vilken svarsfrekvens vi har på 

enkätundersökningen i och med vårt tillvägagångssätt att sprida enkäten på.  
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2.8 Kvalitativ metod  

En kvalitativ undersökningsmetod bygger på ord eller bilder (Long, 2007). Det finns 

många olika synpunkter på vad den kvalitativa metoden verkligen innebär, men 

utgångspunkten är att det är någonting som inte går att mäta eller väga för varje 

fenomen består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper (Andersen & 

Gamdrup, 1990). Det är intervjuerna som utgör det kvalitativa i vår studie. De öppna 

svar som vi har fått från intervjupersonerna går inte att mäta, utan det är vad varje 

enskild person har sagt som är av betydelse.  

 

2.8.1 Val av respondenter till intervjuer  

Till valet av respondenter för intervjuerna valde vi först vilken organisationen som vi 

ville att våra respondenter skulle arbeta på, som blev Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Anledningen till att vi valde just den organisationen är att det är en organisation som 

berör i princip alla människor och för att deras jobb handlar just om att ta beslut. Tidigt 

i enkäten såg vi att personer på olika nivåer, som vi sedan tidigare hade aningar om, såg 

på problemet på olika sätt. Därför valde vi att även i intervjuerna rikta oss till personer 

på olika hierarkiska nivåer. För att hitta rätt personer, då framförallt en medarbetare, 

kontaktade vi den tillförordnade Landshövdingens sekreterare. Hon hjälpte oss att hitta 

lämpliga intervjupersoner och informerade dem om intervjun så att vi sedan personligen 

kunde kontakta dem.  

 

2.8.2 Intervjuer  

Den första intervjun hölls med en kvinnlig medarbetare och den andra intervjun med en 

kvinna i den högsta ledningen, de båda har arbetat på Länsstyrelsen under en väldigt 

lång tid. Den tredje intervju var med en person på mellanchefsnivån som var en man 

som endast har varit i organisationen i dryga halvåret. Vi började med tre intervjuer för 

att sedan se om vi eventuellt skulle behöva fler, men efter intervjuerna var vi överens 

om att vi hade tillräckligt material. Dels för att vi i enkäten fick några öppna svar, men 

framförallt då vi tycker att intervjuerna gav väldigt mycket. Samt även för att vi tror att 

om vi hade haft fler intervjuer med personer i andra organisationer hade studien blivit 

mer av en jämförelse mellan organisationerna.  

 

Vi hade intervjuerna på Länsstyrelsen i Kalmar och träffade respondenterna vid olika 

tillfällen var och en för sig. Frågorna hade vi utformat sedan innan och de var utformade 
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i syfte att ge oss en djupare och utökad förståelse för ämnet, för att sedan stödja 

resultatet från enkätundersökningen. Två utav intervjuerna ledde till en djupare 

diskussion utöver de intervjufrågor som vi hade förberett och varade i cirka en timme. 

Den tredje intervjun blev ganska fokuserad på frågorna som vi hade förberett och 

varade i cirka en halvtimme. Att intervjuerna formades på olika sätt är egentligen inget 

konstigt då vissa  forskare menar att intervjuaren inte kan ha full kontroll på intervjun, 

de menar att intervjupersonens roll också har betydelse i hur intervjun ter sig. Som 

forskare kan man stöta på intervjupersoner som är mer eller mindre medgörliga. Endel 

har kunskap och erfarenhet men vill inte dela med sig av det, eller har kanske inte 

förmåga att uttrycka sig. Andra kan vara villiga att berätta men har kanske egentligen 

ingen kunskap om ämnet, men kan trots detta låta väldigt övertygande (Alvesson, 

2011).  

 

2.8.3 Analys och tolkning  

Vi valde att spela in intervjuerna, vilket har medfört att arbetet innan vi kunde börja 

göra en analys var tidskrävande och en något omständig process. Något som Halvorsen 

(2011) talar för att det oftast blir när intervjuer spelas in då man måste gå igenom det 

ordentligt efter. Först har vi lyssnat på intervjuerna för att få en helhetsbild och sedan 

har de vi funnit relevant från intervjuerna transkriberats. Vi har valt ut det vi anser som 

de viktigaste citaten och diskussionerna, med studiens problemformulering i tankarna 

samt de som bäst kan kopplas till resultatet från enkäten. Det här gör därmed att 

huvudformen av vår analys är en helhetsanalys. Det uppnår man genom att just få en 

helhetsbild genom att lyssna på intervjuerna för att sedan välja ut de viktigaste 

(Halvorsen, 2011).  

 

Intervjuerna ligger till stöd för enkäten då vi kan styrka resultatet från enkäten med vad 

intervjupersonerna har sagt. Från intervjupersonerna fick vi dessutom djupare svar och 

mer förståelse för det resultatet vi erhöll i enkätundersökningen. Vi har i analysen valt 

att dela in det utifrån olika teman, där ett par bitar exempelvis hierarkier och 

samordning endast är analyserat utifrån resultatet från intervjupersonerna. Det här med 

anledning till att det var två områden som intervjuerna ledde till, som vi inte alls 

behandlat i enkäten. Analysen fortsätter därefter med att behandla resultaten från både 

intervjuerna och enkäten, men framförallt intervjuerna. De gav mest material att 
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analysera för vår studie och de gav naturligt mer empiri eftersom att vi kunde ställa 

följdfrågor samt diskutera med intervjupersonerna. 

 

2.8.4 Trovärdighet och äkthet  

Vissa forskare anser att begreppen validitet och reliabilitet blir oanvändbara och 

olämpliga till kvalitativ forskning och anser att det istället ska värderas och bedömas 

utifrån andra kriterier. Trovärdighet och äkthet är de två grundläggande kriterierna för 

kvalitativ undersökning där tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering är 

fyra delkriterier som trovärdigheten består av, där de alla har en motsvarighet i 

kvantitativ forskning. Även äktheten består av ett antal delkriterier; rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet (Bryman & Bell, 2014).  

 

Det första delkriteriet för trovärdigheten är tillförlitlighet, som kan ge flera olika 

förklaringar till den sociala verkligheten. Om den sociala verkligheten har flera olika 

beskrivningar blir forskarens tolkning avgörande om huruvida läsaren anser att studien 

är trovärdig eller inte. För att studien ska anses ha ett trovärdigt resultat ska forskaren 

säkerhetsställa att man gjort forskningen i enlighet med de regler som finns (Bryman & 

Bell, 2014). Eftersom att vi på ett sätt har studerat en social verklighet utifrån flera 

perspektiv blir det vår tolkning och sammanställning av de olika uppfattningarna som 

blir studiens resultat. Det andra delkriteriet är överförbarhet och syftar till huruvida 

studiens resultat kan tillämpas andra ämnen (Bryman & Bell, 2014). Resultatet för vår 

studie är ganska fokuserat till just mellanchefer, men vi har ändå förhoppningar om att 

det skulle kunna användas för fler än enbart mellanchefer, exempelvis i diskurser inom 

ämnet beslutsfattande eller befogenhet. Pålitlighet är trovärdighetens tredje delkriterie 

som är motsvarighet till det kvantitativa begreppet reliabilitet, som vi diskuterat tidigare 

i metoden. Delkriteriet berör hur noga forskaren har beskrivit forskningsprocessen, att 

man kan kan ta emot kritik av andra som kan bedöma kvaliteten på studien samt om 

forskaren anses ha valt rätt forskningsprocesser (Bryman & Bell, 2014). Vi anser att 

vårt metodkapitel utförligt beskriver vår forskningsprocess samt motivering för de val vi 

har gjort. Vi har även öppet tagit emot konstruktiv kritik av examinator, opponenter och 

handledare till lämpliga val och förbättringar av vår studie. Det sista delkriteriet är 

konfirmering, att som forskare kunna konfirmera innebär att man agerat i god tro och att 

man inte kan få någon rättvisa i samhällelig forskning. Forskaren ska alltså inte 
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medvetet låta personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverka studiens 

utförande eller resultat (Bryman & Bell, 2014). Vår praktiska iakttagelse som vi startade 

den här studien med väckte mycket tankar och åsikter hos oss. Vi har försökt att lämna 

de här tankarna och åsikterna så mycket som möjligt under datainsamlingen och ställt 

oss neutrala och öppna till det vi identifierade som ett problemet.  

 

Även äktheten utgår ifrån vissa delkriterier, men de är mer baserade på generella frågor. 

Det är frågor som rör allmänna konsekvenser av forskningspolitisk karaktär. Delkriteriet 

om studien ger en rättvis bild syftar till om studien ger en tillräckligt rättvis bild av de 

studerades olika åsikter och uppfattningar (Bryman & Bell, 2014). Det anser vi att 

studien gör då vi värderar respondenternas synpunkter lika högt och har redovisat deras 

synpunkter så precist som möjligt. Det andra delkriteriet för äktheten är ontologisk 

autenticitet och ifrågasätter huruvida studien hjälper de personer som medverkat i den 

att få en bättre förståelse av den sociala situationen och miljö som de lever i (Bryman & 

Bell, 2014). Eftersom att vi har gjort tre intervjuer och en enkätundersökning om hur 

personer upplever någonting kan vi inte mer än genom teorier visa våra respondenter 

olika anledningar till varför den sociala situationer är som den är. När det gäller just 

intervjuerna var de ganska positiva till situationen och vi anser att de inte behöver en 

mycket bättre förståelse än de redan hade. Vidare finns pedagogisk autenticitet som det 

tredje delkriteriet. Kriteriet ifrågasätter om undersökningen kan bidra till att 

respondenterna får en förståelse av hur andra personer i miljön upplever saker och ting 

(Bryman & Bell, 2014). Vi tar upp de olika respondenternas uppfattningar och 

analyserar dem, därmed tror vi att studien kan bidra med flera synvinklar på den miljö 

som kan råda. Det fjärde kriteriet är katalytisk autenticitet och det syftar till om studien 

kan hjälpa de som medverkat i den att förändra sin situation (Bryman & Bell, 2014). 

Här tror vi att en del av respondenterna, främst den högsta ledningen, skulle kunna 

förändra situationen som kan finnas för mellanchefer eftersom att det i slutändan är den 

högsta ledningen som bestämmer och delegerar ut ansvar och befogenheter. De 

mellancheferna själva kan förändra är att försöka påverka högre chefer genom lägga 

fram förslag och synpunkter på vad de i sin tur kan göra för att förändra mellanchefens 

situation. Det sista delkriteriet för äktheten är taktisk autenticitet och det ifrågasätter om 

studien gör att respondenterna ges en bättre möjlighet att åtgärda sådant som kan krävas 

(Bryman & Bell, 2014). Det studien kan ge i den här aspekten är att man kan få 

förståelse för vad som är positivt och även negativt med befogenhet för beslutsfattande 
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på mellannivå. Vad som krävs av de personer som har befogenhet och vilka effekterna 

kan bli när befogenhet saknas. 

 

2.9 Forskningsetik 

Etiken ger svar på och bedömningsunderlag för två huvudproblem, hur vi bör handla 

och hur samhället i smått och stort bör inrättas. Det första menar hur vi som enskilda 

individer ska vara i olika situationer och påfrestningar som livet kan ge. Det andra 

handlar istället om hur samhället genom grundläggande reflektioner ska formas. Etiskt-

normativa värderingar är ingen fråga om antingen-eller, utan snarare ett krav på både-

och. I forskning är etik grundläggande och det finns ingen särskild etik just för 

forskning, just för att det inte finns några skäl till en speciell etik (Befring, 1994). I vår 

studie har vi själva valt att inte presentera de personerna vi har intervjuat, vi kommer 

endast att nämna dessa vid befattning. Anledningen till det är för att vi tycker att det är 

befattningen som har betydelse för resultatet snarare än personernas namn, men också 

för att respektera våra respondenter och inte peka ut någon. Vi har studerat människors 

uppfattningar, vilket man kan tycka bör respekteras men samtidigt tror vi inte att så 

alltid är fallet. De flesta ser det som oacceptabelt med en forskning som innebär skada 

för deltagarna och skada kan vara flera aspekter, exempelvis hinder för personlig 

utveckling, stress och så vidare (Bryman & Bell, 2014). Vi vill inte ta risken att någon 

anser att en intervjuperson har svarat “fel” och intervjupersonen på något vis blir 

straffad för det.  

 

Resultatet av vår studie tror vi kan användas av organisationer för att förbättra den 

situation som kan finnas för mellanchefer. Studien visar hur det kan se ut i olika 

organisationer och ger en fördjupad förståelse för befogenhet för beslutsfattande. Vi 

anser inte att vi kommer behöva ta något ansvar för studien då resultatet inte kommer att 

leda till något som kan anses vara farligt för några. Vi tror däremot att det går att göra 

vidare studier utifrån vår studie, det här fyller endast ett litet hål av det stora glapp som 

finns om ämnet. Det hade exempelvis kunnat vara intressant att studera om det 

föreligger skillnader mellan offentlig och privat sektor eller om befogenheten för 

beslutsfattande har ändrats med tiden och är en ständigt pågående process. 
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3 Teori  

I följande kapitel presenteras den teori som är aktuell för vår studie utifrån vår empiri. 

Vi börjar med ett bredare perspektiv där vi visar hur synen på vår omvärld påverkar 

organisationers strukturutformning. Vi fortsätter sedan med att presentera vilka effekter 

omstruktureringar kan få för mellanchefer, hur mellanchefers vardagliga arbete kan se 

ut, hur beslutsfattande fungerar i organisationer, och sist men inte minst så går vi in på 

befogenheter. 

 

3.1 Mellanchefer i en föränderlig omvärld  

Organisationer är inga slutna system, utan sociala grupper som både påverkar och 

påverkas av omvärlden (Grey, 2009). Det är inte ovanligt att organisationslitteratur 

framhäver epoktänkande och hur ekonomin har rört sig från massproduktion av 

standardiserade produkter till mer nischade marknader och det förtydligas att vi lever i 

en värld som präglas av instabilitet och ständig förändring (Grey, 2009). På 

chefspositioner kan den snabbt föränderliga världen idag innebära högre förväntningar 

och krav än vad som var fallet för bara ett par årtionden sedan, framförallt när det 

kommer till teknisk innovation och globalisering (Källerman, 2016). Thompson (1988) 

skriver att det främsta problemet för många organisationer är att hantera osäkerhet och 

att det är teknologin och omgivningen som utgör de största osäkerhetsgenererande 

faktorerna. 

 

I en förutsägbar och stabil omvärld och ekonomi kan företag överleva genom att 

använda sig av en statisk strategi då de befinner sig i ett “stationärt konkurrenskrig” 

(Stalk, Evans & Shulman, 1992). Sådana traditionella tillvägagångssätt kan dock anses 

ha blivit föråldrade och att “äga” ett visst marknadssegment har både blivit svårare och 

mindre värdefullt då marknader och ekonomier numera påstås vara under ständig 

förändring (Stalk, Evans & Shulman, 1992). För att organisationer ska överleva i en 

instabil och ständigt föränderlig omvärld framhävs det att de istället behöver vara 

flexibla och innovativa (Grey, 2009).  Peters (A 1993, s.25) skriver: “Det är bara 

flyktiga och decentraliserade organisationer som kan överleva i en flyktig och 

decentraliserad världsekonomi”. Stalk, Evans och Shulman (1992) beskriver det som att 

vi har övergått från det statiska till ett “rörligt konkurrenskrig” och framhäver vikten av 

att kunna förutse marknadens utveckling och förmågan att snabbt reagera på kundernas 
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föränderliga behov. För att en organisation ska bedrivas framgångsrikt i en föränderlig 

miljö är det oerhört viktigt att strategin främjar dynamiskt agerande.  

 

Hur en organisations omgivning ser ut har en stor betydelse för hur dess struktur 

utformas, vilket i sin tur har en stor betydelse för mellanchefsrollen. Den snabba 

förändringstakten och den komplexitet som vår värld påstås präglas av är enligt Ohlsson 

och Rombach (1998) ett påstående som har legitimerat tillplattandet av 

organisationsstrukturer och gett upphov till ständiga omorganiseringar, med syftet att 

organisationerna bättre ska kunna förhålla och anpassa sig till omvärldens krav. Både de 

och Grey (2009) ställer sig däremot skeptiska till huruvida omvärlden verkligen är så 

föränderlig som det påstås att den är. Om vi tittar bakåt i tiden så menar Ohlsson och 

Rombach (1998) att den tid vi nu lever i egentligen är relativt stabil och att 

förändringstakten var högre i Sverige under stormaktstiden och när industrialiseringen 

tog fart. Deras bok är visserligen skriven 1998, vilket är rätt så länge sedan nu, men 

även Grey uttrycker sig i samma stil och hans bok publicerades inte förrän år 2008. 

Grey (2009) skriver att förändringsidén kan beskrivas som en fetisch och hänvisar till 

Grint (1997:35) som använder samma uttryck i sin analys om moden och trender i 

organisationsvärlden. Trots att det finns några kritiska röster så baseras en stor del av 

den nuvarande organisationsteoretiska litteraturen på idén och tankesättet om den nya 

och snabba förändringstakten som om den vore självklar. Grey (2009) påstår att det har 

skapats en konsensus kring förändringens “faktum” och att det inte har ifrågasätts 

tillräckligt, vilket kan leda till att vi inte får en rättvis bild av vad som verkligen sker 

med vårt samhälle. Att tolka påståenden om omvärlden som karakteriserad av ständig 

förändring och komplexitet som en självklar sanning, och som någonting helt nytt, och 

utan att vi så mycket som funderar över dess trovärdighet kan leda till en felaktig analys 

av den miljö som omger våra organisationer. Den här analysen ligger sedan till grund 

för viktiga strukturella beslut - beslut som i stor utsträckning påverkar rollen som 

mellanchef. 

 

3.2 Moden och trender för organisatoriska beslut 

När det talas om moden och trender är det nog många som associerar det med kläder 

eller skor, men det har även ett betydande inslag för organisationers strukturutformning. 

Precis som att vi kan se återkommande trender vad gäller kläder kan vi också se hur 

organisatoriska moden kommer och går (Peters, A 1993). Organisationstrender pendlar 
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mellan mekaniska och organiska strukturer, två idealtypiska modeller som Burns 

(1963/2007) har identifierat. Organisationer med mekaniska strukturer påminner mycket 

om klassisk byråkrati och är bäst anpassade för stabila och förutsägbara 

omvärldsförhållanden. Organiska organisationer är däremot mer anpassade för en 

oförutsägbar och föränderlig omvärld då de har en struktur som tillåter förändring, 

vilket är i enlighet med Stalk, Evans och Shulmans (1992) betoning för strategier som 

främjar dynamiskt agerande (Burns, 1963/2007).  

 

Trendernas pendlingar och uppfattningar om vår omvärld som föränderlig eller inte kan 

leda till åtföljande och kontinuerliga omstruktureringar för många företag. Om en 

organisation varit mekaniskt strukturerad en tid så är det inte ovanligt att det upplevs 

som att det finns för lite utrymme för lärande och utveckling, vilket kan leda till en 

omstrukturering med syfte att ersätta den byråkratiska strukturen med en plattare och 

mer organisk sådan (Sveningsson & Alvehus, 2012). Den mer flexibla och organiska 

strukturen kan i sin tur uppfattas som för lös och efter en tid leda till att man återigen 

strävar efter mer byråkratisk ordning och reda (Sveningsson & Alvehus, 2012). På 80-

talet blev decentralisering ett honnörsord inom både den offentliga och privata sektorn. 

Det var då trendriktigt med decentraliserade organisationsstrukturer, vilket skulle 

innebära en större delaktighet i de beslutsfattande processerna för medarbetarna och 

trivseln på arbetsplatsen skulle även öka (Drakenberg, 1997). Carlzon (1989) beskriver 

det som att decentralisering, att riva pyramiderna, gör organisationer mer 

motståndskraftiga och genom att medarbetarna tilldelas frihet att ta ansvar så frigörs 

också energi och resurser som annars hade förblivit dolda. 

 

Ohlsson och Rombach (1998) bidrar med intressant litteratur angående hierarkier i 

Sveriges offentliga sektor. De kontrasterar Carlzons (1989) uttryck riv pyramiderna 

med boktiteln res pyramiderna. De gör även en viktig gränsdragning mellan 

decentraliserade och platta organisationsstrukturer - begrepp som många andra verkar 

använda synonymt. Enligt deras bedömning innebär en platt organisation färre 

hierarkiska nivåer men med ett större kontrollspann än vad en decentraliserad 

organisation gör. Huruvida en organisation anses vara platt eller inte beror således på 

hur många underordnade som en chef har. Stora organisationer kan därmed vara 

hierarkiska med få underordnade per chef, men de kan även vara platta med många 

underordnade (Ohlsson & Rombach, 1998; Sveningsson & Alvehus, 2012).  
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Organisationer med platta strukturer uppfattas vara mer demokratiska och det är därför 

inte ovanligt med motiv för tillplattning i stil med att medarbetarna i den operativa 

kärnan ska tilldelas större makt (Ohlsson & Rombach, 1998). Det brasilianska företaget 

Semco används ofta i organisationslitteratur som exempel för en mycket demokratiskt 

styrd verksamhet, där det inte läggs så mycket fokus på formella regler och de anställda 

är i stor utsträckning självstyrda. Det är även de anställda själva som anställer ny 

personal, de sätter sina egna löner och det finns alltid två lediga platser på varje 

styrelsemöte som vem som helst av medarbetarna får ta (Bolman & Deal, 2012; Grey, 

2009). Semler, VD och ägare för företaget, framhäver vikten av att hitta en balans 

mellan fritid och arbete och säger att många människor vet hur de spenderar sina 

söndagskvällar - de arbetar hemifrån via sina datorer. Det är däremot inte så många som 

vet hur man går på bio på en måndag eftermiddag (Semler 2014). Med det här vill han 

uppmana människor till att ha modet att våga bryta sig fria från de byråkratiska 

strukturerna. Organisationsdemokrati kräver enligt Harrison och Freeman (2004, 

refererad i Bolman & Deal, 2012) en del ansträngning, men även om det inte alltid 

resulterar i ekonomisk vinning så skapar det andra fördelar och är således värt besväret. 

Trots att motivet för tillplattning enligt Ohlsson och Rombach (1998) kan vara att 

organisationerna blir mer demokratiska så visar Thomas och Dunkerleys (1999) studie 

att en tillplattning av hierarkier istället orsakar problem vad gäller balansen mellan fritid 

och arbete för mellanchefer då det ger upphov till ett ständigt arbetande. Även Grey 

(2009) framhäver de otydliga gränserna som kan uppkomma mellan fritid och arbete till 

följd av att de tydliga riktlinjerna har suddats ut i förhoppning om att nå effektivitet. 

 

Anledningen till att vi går så djupt in på organisationsstrukturer är för att det är just 

strukturen som både möjliggör men som även kan försvåra för chefer att utföra sina 

arbeten. Enligt Källerman (2016) utgör organisationers utformning en grundpelare för 

chefers vardagliga arbete och strukturen både formar och påverkar alla som arbetar i 

organisationen. Strukturen tydliggör vilka maktförhållanden som råder i en 

organisation, och således även hur ansvar och befogenhet bör vara fördelat 

(Sveningsson & Alvehus, 2012). Då syftet med den här uppsatsen inte är att fastlägga 

vilken strukturutformning som är bäst, den hierarkiska eller platta pyramiden, så ska vi 

inte ägna någon tid till att försöka finna ett svar. Vi kan däremot inte vidare diskutera 

mellanchefens roll utan att ha det här i åtanke eftersom omorganiseringar baserade på 
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strukturella beslut får stora effekter för mellanchefer och deras vardagliga arbete 

(Källerman, 2016). När en organisation genomgår en omorganisering med syftet att 

platta till strukturen förefaller det nämligen ovanligt att det är ledningen eller den 

operativa kärnan som får avgå. Om tillplattandet innebär personalnedskärningar så är 

det vanligtvis mitten av pyramiden som drabbas, det vill säga den nivå där 

mellancheferna befinner sig (Franzén, 2004; Ohlsson & Rombach, 1998). 

 

3.3 Effekter av omstrukturering för mellanchefer 

I USA genomfördes det nedskärningar av arbetskraften hos mer än 85 % av 

organisationerna som fanns med på listan över de 1000 största företagen mellan åren 

1987 och 1991. Det här påverkade över fem miljoner arbeten och mellanchefer stod för 

19 % av jobbförlusterna (Thomas & Dunkerley, 1999). Enligt Peters (B 1993) har rollen 

som mellanchef försvunnit till följd av sådana omstruktureringar och en allt större 

betoning på självstyrning bland medarbetarna. Han riktar sig till mellanchefer och 

skriver att: “Det är slut nu, fattaru? Slut. Slut. Slut.” (Peters, B 1993 s. 382). Peters 

påstående om mellanchefens död kan uppfattas som ett överdrivet påstående då det 

argumenteras för att en tillplattning av organisationsstrukturer till största delen endast 

har fått negativ effekt för arbetsledare och första linjens chefer, och att mellancheferna 

har klarat sig undan (Franzén, 2004). Eftersom att vi i den här uppsatsen definierar 

mellanchefer som alla de chefsnivåer som finns mellan den operativa kärnan och högsta 

ledningen så innebär det att det trots allt är mellanchefen som drabbats och upplevt de 

negativa effekterna av omstruktureringar. En anledning till de olika tolkningarna av 

effekterna för mellanchefer kan alltså grunda sig i att de härstammar från olika 

definitioner av mellanchefer. Omstrukturering och decentraliseringens effekter för 

chefsrollen och påståenden som “mellanchefen är död” blir därmed något svårtolkade. 

 

Vi kan här passa på att påpeka att ordet “död” inte syftar till att mellanchefer rent fysiskt 

har avlidit på grund av sin roll, utan att det är bildligt uttryckt och syftar snarare till att 

positionen har försvunnit till följd av vår förändrade omvärld och trendriktiga 

omorganiseringar. Att rollen som mellanchef har försvunnit stämmer däremot inte heller 

till fullo, de finns fortfarande kvar i de flesta större organisationerna - livs levande, men 

det är mycket möjligt att rollen har påverkats och förändrats. Franzén (2004) förklarar 

det som att det är en viss typ av mellanchef som har dödförklarats, nämligen den vars 

uppgifter främst har involverat resultatansvar och samordning. Enligt honom arbetar 
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dagens mellanchefer under helt nya förutsättningar än tidigare och en anledning till det 

är bland annat de ständiga omorganiseringar som skett och som inte varit tillräckligt 

genomtänkta. Grey (2009) verkar till viss del hålla med Peters (B 1993) angående 

mellanchefens död men påpekar ändå att det är ett aningen överdrivet påstående. Han 

skriver att karriärmöjligheter och arbetsförhållanden har försämrats för mellanchefer 

och att de under en tid har befunnit sig under angrepp, bland annat till följd av allt mer 

utbredd självstyrning i organisationer.  

 

Under 90-talet fanns det de som påstod att mellanchefspositionen var förbannad. Till 

följd av stora omstruktureringar med nedskärningar och tillplattande av hierarkier 

uppfattades de mellanchefer som fick behålla sina jobb som enbart motiverade av 

rädslan för ytterligare nedskärningar, kännetecken som både Newell och Dopson (1996) 

och Thomas och Dunkerley (1999) hänvisar till som “överlevnadssyndrom”. Det här 

begreppet står för mellanchefers symptom och inkluderar även minskad moral, negativa 

attityder, stress och oroskänslor. Thomas och Dunkerley (1999) framhäver även att det 

finns en skillnad mellan tillplattningens effekter för mellanchefsrollen i privata och 

offentliga verksamheter och att effekterna inom det offentliga var mer negativa. I 

offentliga organisationer kunde mellanchefen bland annat få ett betydligt större 

kontrollspann, längre arbetstimmar, högre krav på sina prestationer och en högre 

osäkerhet kring sin framtid i organisationen. Möjligheten till att befordras och således 

göra karriär minskades drastiskt då många hierarkiska nivåer försvann, något som varit 

en stor motivationsfaktor för många mellanchefer (Thomas & Dunkerley, 1999). 

Författarna presenterar däremot inte något skäl till varför effekterna är mer negativa i 

offentliga organisationer än i privata. De effekter som nämns bör enligt vår mening även 

kunna stämma för alla mellanchefer, oavsett vilken sektor de arbetar i. Det resultat som 

presenteras baseras på undersökningar som har genomförts i båda sektorerna och visar 

helt enkelt att effekterna i högre utsträckning är negativa i offentliga verksamheter än i 

privata.   

 

Organisatoriska omstruktureringar påverkar alltså mellanchefer i stor utsträckning och 

Newell och Dopson (1996) skriver i sin artikel om den oreda som kan uppkomma i 

organisationers mitt till följd av just omstruktureringar. De hänvisar till undersökningar 

som genomförts av institutionen för management och skriver att så många som fyra 

femtedelar av chefer och två tredjedelar av alla arbetare som medverkade i 
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undersökningen har varit med om minst en omstrukturering under de senaste fem åren. 

Av de mellanchefer som deltog i undersökningen så var det tre fjärdedelar som 

påverkades av omstruktureringarna genom att deras arbetsbörda ökade och genom att 

deras ansvarsområden vidgades (Newell & Dopson, 1996). Det här stämmer till stor del 

överens med Thomas och Dunkerleys (1999) resultat, och precis som dem så förtydligar 

även Newell och Dopson (1996) att karriärmöjligheterna för mellanchefer drastiskt 

försämrats på grund av omstruktureringar. Hela 84 % av mellancheferna som deltog i 

undersökningen var oroliga och missnöjda över hur deras organisationer hanterade 

möjligheterna för utvecklande karriärer efter att en omstrukturering hade skett. 

Samtidigt var 60 % av de svarande för organisationernas räkning istället positiva över 

matchningen mellan deras erbjudna karriärvägar och de framtida behov som de 

identifierat (Newell & Dopson, 1996).  

 

Att karriärmöjligheterna uppfattas ha försämrats beror på att antalet hierarkiska nivåer 

har minskat då organisationers strukturer plattats till, och att det därmed inte är så lätt 

för mellanchefer att stegvis klättra uppåt i hierarkin (Newell & Dopson, 1996; Thomas 

& Dunkerley, 1999). Samtidigt så skriver Dopson och Stewart (1990) i en något tidigare 

artikel att minskningen av antalet hierarkiska nivåer även kan upplevas som något 

positivt då mellancheferna nu stegvis befinner sig närmre den översta ledningen. Själva 

avståndet från mellanchefernas position till toppen har dock blivit längre, vilket Thomas 

och Dunkerley (1999) använder som argument för att karriärmöjligheterna faktiskt har 

blivit sämre. Att mellanchefers ansvarsområden utvidgats och i vissa fall även 

förtydligats verkar alla däremot vara överens om (Dopson & Stewart, 1990; Newell & 

Dopson, 1996; Thomas & Dunkerley, 1999). Om vi ser till majoriteten av de studier 

som gjorts inom ämnet så utgör de positiva effekterna dessvärre inte en tillräckligt 

betydelsefull kompensation för att det ska överväga de negativa effekterna (Thomas & 

Dunkerley, 1999). 

 

Enligt Ohlsson och Rombach (1998) leder platta organisationer till slaveri och 

hierarkier är frihetsskapande, något som står i direkt kontrast till Semlers och Carlzons 

uppfattningar då de ser pyramider som ineffektiva, destruktiva och omänskliga. De som 

är kritiska till förändringshastigheten och komplexiteten är också de som talar mer 

positivt för byråkratisk styrning av organisationer, medan de som talar om 

förändringshastigheten och komplexiteten som om det vore ett faktum i högre grad 
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förespråkar decentraliserade och platta organisationer. På grund av skillnaderna mellan 

begreppen decentralisering och tillplattning av organisationsstrukturer bör de inte 

användas som synonymer då begreppet decentralisering, precis som centralisering, 

egentligen handlar om på vilken nivå som befogenheter för beslutsfattande finns i en 

organisation (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

3.3.1 Rollen som samordnare 

Fayol (1916/2008) belyser vikten av att man som chef kan använda sig av verktyg för 

att medarbetarna ska vara aktiva och lojala, varav samordning utgör en viktig del. Även 

Jörgensen (1997) lyfter fram samordning som en del av chefers främsta arbetsuppgifter. 

Att samordna innebär “att se till att alla aktiviteter i ett företag harmonierar; detta i syfte 

att skapa goda förutsättningar för verksamheten och bidra till framgång” (Fayol, 

1916/2008 s. 139). Om samordningen fungerar effektivt i en organisation uppstår en rad 

fördelar, bland annat att alla avdelningar i verksamheten fungerar på ett tillförlitligt sätt 

då man vet vad som förväntas av varje avdelning och när. Alla medarbetare vet vilken 

roll de spelar i organisationen och även vad som förväntas av dem och vad de kan 

förvänta sig av andra (Fayol, 1916/2008). Om samordningen å andra sidan inte fungerar 

optimalt kan det vara svårt att få olika avdelningar att tillsammans arbeta mot 

organisationens gemensamma mål. Olika avdelningar arbetar utan att ta hänsyn till 

övriga delar av organisationen och om misstag sker finns risken att ingen vill ta ansvar 

för det utan alla pekar åt något annat håll än sig själv (Fayol, 1916/2008). Som 

samordnare ska man alltså samla personalen och få dem alla till att arbeta mot samma 

mål (Drakenberg, 1997). 

 

För att samordna krävs det att det finns en fungerande kommunikation i organisationen 

och att ha möten är ett sätt att kommunicera och sprida information. Enligt Källerman 

(2016) består arbetet som mellanchef till stor del av att sitta med i möten och de kan 

vara av en mängd olika typer och former. Även Fayol (1916/2008) och Jörgensen 

(1997) skriver om möten som en förutsättning för att samordna. Mellanchefens uppgift 

är bland annat att underlätta och skapa de rätta förutsättningarna för medarbetarna att 

genomföra sina arbeten, och för att kunna göra det så krävs det att de regelbundet träffar 

ledningen. Utöver veckovisa och månadsvisa möten utgör även utvecklingssamtal med 

medarbetarna själva en betydelsefull form av möten (Franzén, 2004; Källerman, 2016; 
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Jörgensen, 1997). För att samordna krävs det alltså att man träffas och pratar, och inte 

att förglömma att man som mellanchef även måste kunna lyssna (Källerman, 2016). 

 

Samordning handlar till mångt och mycket om ordning och reda, och att det finns en 

tydlighet kring det. Att ha fysiska möten tar tid och det krävs att alla deltagare befinner 

sig på samma ort, något som sällan uppfylls då dagens stora och offentliga 

organisationer ofta har verksamheten uppdelad på olika orter (Franzén, 2004; 

Källerman, 2016). För att möten och samtal ska bli av krävs det att någon ansvarar för 

det, vilket leder till att det i de fall då mellanchefer eller högre chefer hindras från att 

träffas av olika skäl så kan några personer utses till att vara just samordnare eller 

samordningsansvariga (Fayol, 1916/2008). Tjänsten faller ofta på de som har en 

arbetsbörda som tillåter att tid spenderas på resande fot och deltagande i möten, och det 

kan vara tjänstemän på antingen högre eller lägre befattningar (Fayol, 1916/2008). 

 

3.4 Klämd mellan barken och veden 

Med hänsyn till de effekter som omstrukturering och omorganiseringar får för 

mellanchefsrollen tycker vi att det är av intresse att ta reda på hur det vardagliga arbetet 

ser ut för mellanchefen idag. Vi värderar Källermans (2016) efterforskningar relativt 

högt när vi försöker kartlägga situationen eftersom hennes bok är skriven så sent som år 

2016 och hon har dessutom en mångårig erfarenhet av att arbeta som mellanchef. 

Hennes skildring av mellanchefer verkar till stor del stämma överens med övriga 

studiers skildringar, åtminstone vad gäller synen på rollen som i många avseenden tuff 

och krävande. Hon skriver att en mellanchef måste kunna kombinera strategiskt arbete 

med att vara operativt aktiv och att för mycket av det ena eller det andra kan skapa 

problem både uppåt och nedåt i en organisation. Både Schartau (1997) och Franzén 

(2004) använder sig av uttrycket mellanchefens dilemma då de beskriver de motstridiga 

förväntningar och krav som överordnade chefer och medarbetare kan ha på 

mellanchefen. Även Wenglén (2012) belyser vikten av att kunna balansera olika 

intressen som kan stå i kontrast till varandra och att den här mellanpositionen således 

kan innebära en väldig spänning. Det är inte lätt att vara alla till lags hela tiden och 

Källerman (2016) påpekar att man som mellanchef måste vara beredd på att inte alltid 

vara omtyckt av alla.  
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I och med den position som mellanchefer har, mellan den högsta ledningen och 

medarbetarna, kan en svår fråga vara hos vem lojaliteten bör ligga. Det finns ett ansvar 

för att representera högre chefer samtidigt som det är mycket betydelsefullt att bli 

respekterad av och att ha goda relationer med medarbetarna. I de flesta avseenden 

handlar det därför om att hantera dubbla lojaliteter. Det fungerar inte om man endast är 

lojal gentemot den ena parten (Stieng, 1997; Wenglén, 2012). Enligt Wenglén (2012) 

känner sig mellanchefer alltmer som den högsta ledningens representanter ju högre upp 

i den hierarkiska ordningen de befinner sig. Kanske är det så att de mellanchefer som 

befinner sig på en lägre nivå, direkt ovanför den operativa kärnan, istället känner en 

större lojalitet gentemot medarbetarna? I vilket fall kan vi konstatera att det i mångt och 

mycket handlar om att hantera lojalitet både uppåt och nedåt i en organisation, och 

Wenglén (2012) skriver att den kan vara riktad mer åt det ena eller det andra hållet i 

olika situationer.  

 

Utöver att mellanchefen är lojal gentemot medarbetare och överordnade chefer är det 

även viktigt att mellanchefen bygger upp ett förtroendekapital och får lojalitet tillbaka 

(Källerman, 2016). Det här kan uppnås på olika sätt av olika personer och kan bland 

annat innefatta att mellanchefen håller de löften som denne givit, besitter den 

kompetens som krävs för att ansvara över ett visst område, och levererar i enlighet med 

den tidsangivelse som uttalats. Att ge förtroende till andra är också ett sätt att få 

förtroende tillbaka. Det är därför viktigt att medarbetare och kollegor känner att de kan 

prata med mellanchefen utan att det skvallras vidare uppåt, och det är även viktigt att 

den högsta ledningen kan lita på att mellanchefen agerar i enlighet med deras 

bestämmelser (Källerman, 2016; Wenglén, 2012).  

 

Utifrån beskrivningarna av mellanchefens vardag kan vi konstatera att det många 

gånger kan vara ett utmanande, svårt och krävande uppdrag att vara mellanchef. 

Franzén (2004) skriver att en mellanchef dels måste klara av att kommunicera, anpassa 

sig, förhandla, och kompromissa på ett smidigt sätt samtidigt som denne också behöver 

ha integritet och vara både självständig och driven. Det är således ingen lätt roll att 

behärska och det kan ofta uppstå problematiska situationer till följd av att mellanchefen 

befinner sig i organisationens mitt. Det här är något som bland andra Drakenberg 

(1997), Wenglén (2012) och Stieng (1997) hänvisar till som en känsla av att vara klämd 

mellan barken och veden. 
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3.5 Beslutsfattande 

I organisationer fattas beslut hela tiden och överallt, och beslutsprocesser utgör således 

en del av den dagliga aktiviteten. Alla beslut som fattas leder däremot inte alltid till 

handling, och vissa handlingar kan ibland genomföras utan att beslut har fattats 

(Brunsson & Brunsson, 2014; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Beslutsfattande är nära 

relaterat till befogenheter och ansvar då det i organisationer krävs att man har 

befogenheter för att fatta beslut. Brunsson och Brunsson (2014) skriver i enlighet med 

Fayols (1916/2008) synsätt på befogenheter och ansvar att den som har fattat beslut 

även har ansvar för det efteråt. Det här innebär att den som inte vill ta ansvar inte heller 

bör fatta beslut.  

 

I tidningen Chef. hänvisar de till en studie från Göteborgs universitet som visar att det 

finns en skillnad mellan chefer i offentliga och privata verksamheter. Studiens 

tillförlitlighet anses vara hög då den baseras på hela 9 000 personlighetstester som fyllts 

i av personer som sökt chefstjänster inom både offentlig och privat sektor mellan år 

2006 och 2012. Jämförelser gjordes sedan dels mellan chefer på olika hierarkiska nivåer 

och dels mellan chefer i offentliga och privata verksamheter. Det konstaterades att det 

finns statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna vad gäller arbetsstruktur, 

tolerans, socialt intresse, stresstålighet och sist men inte minst beslutsfattande. 

Skillnaderna mellan chefer på olika hierarkiska nivåer inom offentlig sektor ligger i att 

de som har en hög chefsposition verkar ha betydligt svårare för att fatta beslut än vad 

cheferna på lägre nivåer har (Hillvesson, 2015). Då det här inte specificeras tydligare så 

är vi inte säkra på hur mellanchefer tycker om att fatta beslut och vår breda definition i 

den här uppsatsen innebär dessutom att mellanchefer finns på många olika hierarkiska 

nivåer. Att det upplevs som svårt att fatta beslut kan således stämma för några 

mellanchefer medan det för andra mellanchefer inte gör det. I den privata sektorn var 

däremot skillnaderna mellan chefernas beslutsfattande på olika hierarkiska nivåer 

mindre. Det som är mest intressanta för oss är dock den skillnad som föreligger mellan 

chefers beslutsfattande i offentliga respektive privata organisationer. I studien dras 

slutsatsen att när det kommer till beslutsfattande så utgör det inte den främsta 

sysselsättningen för chefer i offentlig sektor, utan deras fokus ligger snarare på att 

förvalta och att inte göra fel. I privata organisationer menar de däremot att chefer måste 

fatta beslut hela tiden (Hillvesson, 2015).  
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3.5.1 Centralisering och decentralisering 

I organisationer med en starkt centraliserad struktur ligger befogenheten för att fatta 

beslut i toppen av hierarkin (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Centraliserat beslutsfattande 

är vanligt i organisationer som kännetecknas som byråkratier, vilka är hierarkiska och 

formaliserade (Sveningsson & Alvehus, 2012). Fördelar med en centraliserad struktur 

kan vara att det ger tydliga styrsignaler till medarbetarna, ansvarsområden blir tydligt 

definierade och det arbete som utförs blir både likartat och förutsägbart (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014).  

 

Att generera förutsägbara resultat är särskilt viktigt inom offentlig verksamhet och 

centraliserade byråkratier, där det ofta sker standardiserade arbetsprocesser, vilket kan 

innebära att individuella och personliga inslag av godtycklighet minskar (Sveningsson 

& Alvehus, 2012). Det här är i enlighet med de kännetecken som Weber (1947/2007) 

har definierat för byråkratier, vilka bland annat omfattar en tillämpning av legal-

rationell auktoritet. Det innebär ett visst avskaffande av medarbetarnas möjlighet till 

självständigt handlande då man istället för att fatta egna beslut alltid tar order från och 

rapporterar till chefen ovanför sig. Chefen har i sin tur endast tilldelats auktoritet utifrån 

sin position och det tas således ingen hänsyn till vem denne är som privatperson. Risken 

för godtycklighet minskar då både i form av medarbetarnas minimala handlingsfrihet 

och även genom att den som tillträder en chefsposition enbart gör det på grund av att 

denne besitter önskvärda kvalifikationer och kunskaper (Weber 1947/2007). Begreppet 

rättvisa används därför ibland som försvar för den byråkratiskt styrda organisationen, då 

en person inte ska kunna tillträda en chefsposition på grund av att denne är släkt eller 

har en relation med den som bestämmer, utan det handlar helt enkelt om att personen 

besitter de rätta kompetenserna (Grey, 2009; Styhre, 2009).  

 

I en centraliserad organisation krävs alltså chefens godkännande för att kunna gå vidare 

med ett beslut och för medarbetarna i en sådan organisation handlar det mer om att sätta 

beslutet i en kontext och mindre om att faktiskt påverka de beslut som fattas 

(Källerman, 2016). Att vara mellanchef i en centraliserad organisation innebär att du ska 

tolka ledningens beslut och sedan sprida informationen vidare till medarbetarna. 

Mellanchefens uppgift blir således att rulla ut de ovanifrån fattade besluten till 

medarbetarna och sedan rapportera resultaten uppåt till ledningsnivå (Källerman, 2016). 
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Om en organisation är starkt decentraliserad så fattas beslut i stället av medarbetarna på 

den lägsta nivån i hierarkin. Trenden att decentralisera befogenheter för att fatta beslut 

har som tidigare nämnt blivit alltmer etablerad i samband med den fortlöpande 

diskussionen kring vår föränderliga omvärld, då fördelar med en decentraliserad 

struktur kan vara att organisationer blir mer flexibla och innovativa (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014; Sveningsson & Alvehus, 2012).  I en decentraliserad organisation har 

medarbetarna en större handlingsfrihet och möjlighet att påverka sin vardag, och de 

beslut som de fattar behöver inte i förväg godkännas av cheferna i toppen av hierarkin 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014; Källerman, 2016). Fayol (1916/2008 s.58) beskriver det 

klart och tydligt: “Med decentralisering får de underordnade större betydelse; med 

centralisering minskar deras betydelse”. De organisationer vars ledning förespråkar 

decentralisering kan ofta vara tjänsteföretag av olika slag där argumentationen handlar 

om att det är medarbetarna på frontlinjen, alltså de som står närmast kunderna, som är 

bäst lämpade för att fatta beslut då de känner till kundernas önskningar och preferenser 

på ett annat sätt än vad ledningen gör (Carlzon, 1989; Källerman, 2016).  

 

En organisation är sällan antingen starkt centraliserad eller starkt decentraliserad rakt 

igenom, utan olika typer av arbetsuppgifter eller områden inom en organisation kan vara 

mer av det ena eller det andra. De fördelar som centralisering innebär utgör ofta 

decentraliseringens nackdelar, och på motsvarande sätt är centraliseringens nackdelar 

det som är positivt med decentralisering (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Generellt gäller 

dock att centraliserade organisationer tar färre felaktiga beslut än vad decentraliserade 

gör. Det här på grund av att ledningen har en bättre överblick över verksamheten i 

centraliserade organisationer och innan beslut fattas så tas ärenden oftast upp i flera 

olika forum, vilket innebär att grundligare diskussioner sker innan besluten fattas 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014; Källerman, 2016).  

 

Centralisering är inte nödvändigtvis bättre eller sämre än decentralisering. Fayol 

(1916/2008) framhäver att man fortlöpande kan behöva ändra graden av centralisering 

eller decentralisering och att man ska sträva efter den bästa avvägningen dem emellan 

för att till fullo kunna utnyttja organisationens resurser. Det som är absolut viktigast 

enligt Källerman (2016) är att det råder en tydlighet kring hur det ser ut och fungerar i 

just den organisation som du arbetar i, alltså vilken grad av centralisering eller 

decentralisering som finns. Bara genom tydlighet kan mellanchefen veta vad som 
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förväntas av denne själv, och även vad denne kan förvänta sig av övriga chefer och 

medarbetare. När organisationer genomgår förändringar och rör sig mer mot det ena 

eller det andra hållet kan känslan av att vara klämd infinna sig hos mellanchefen. För 

det är framförallt i förändringstillstånd som mellanchefen har en viktig roll att spela och 

det är också mellanchefens vardagliga arbete som i mycket stor utsträckning påverkas 

då befogenheter för beslutsfattande flyttas mellan olika hierarkiska nivåer (Källerman, 

2016). Då graden av centralisering och decentralisering förändras utan att det finns en 

tydlighet kring vad som försiggår kan mellanchefen hamna i den beklämda positionen 

mellan medarbetarna och ledningen, barken och veden, och behöva motta klagomål från 

olika håll (Drakenberg, 1997; Källerman, 2016; Wenglén, 2012).  

 

3.5.2 Betydelsen av information och kommunikation för beslutsprocesser 

Att kommunicera är, precis som beslutsfattande, en daglig aktivitet i organisationer. 

Kommunikation utgör en mycket stor del av ens arbete när man besitter en 

chefsposition och för mellanchefer är det viktigt att kunna kommunicera både uppåt, 

nedåt och åt sidorna i en organisation (Franzén, 2004; Jacobsen & Thorsvik, 2014; 

Källerman, 2016). Kommunikation med medarbetare kan gå olika vägar och 

mellanchefer kan riskera att utses till syndabockar då information från ledning till 

medarbetare inte når fram som det var tänkt. Det uppfattas då som att informationen 

stryps hos mellancheferna och de kan återigen uppfattas som klämda mellan barken och 

veden (Franzén, 2004).  

 

Franzén (2004) framhäver betydelsen av att mellanchefer sprider information och 

kommunicerar i sina organisationer och skriver att en av de viktigaste uppgifterna för 

chefer är att minska medarbetarnas osäkerhet. Han refererar till information som en 

medicin mot osäkerhet. De missförstånd och rykten som kan uppkomma till följd av 

otillräcklig information i en organisation har ett pris i både monetära och icke monetära 

termer och är således inte något önskvärt (Franzén, 2004). Osäkerhet är även något som 

både Wenglén (2012) och Källerman (2016) lyfter fram när det gäller chefers arbeten 

och som enligt dem kan framkallas av bristande befogenheter och otydlighet kring 

ansvarsområden. Information har även en nära koppling till ansvar och Carlzon (1989) 

beskriver det som att de personer som inte delges någon information inte heller kan 

förväntas att ta något ansvar. Han skriver också att de personer som får information inte 

kan göra något annat än att ta just ansvar. 
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Information utgör en viktig del i beslutsfattande processer och om det inte finns 

tillräcklig information att ta del av så kan det innebära ett stort risktagande för 

beslutsfattaren. Att fatta “rätt” beslut är en utmaning då man inte besitter all relevant 

information och det finns då en risk att beslutet blir felaktigt (Brunsson & Brunsson, 

2014; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Som mellanchef har man ansvar för att sprida 

information både uppåt och nedåt i en organisation och det är viktigt att kunna bedöma 

vilken typ av information och hur stor mängd som man ska delge och rapportera om 

(Källerman, 2016). Precis som att otillräcklig information kan utgöra risker och skapa 

problem kan det också bli problem då det finns för mycket information i organisationers 

omloppskrets. Både Källerman (2016) och Brunsson och Brunsson (2014) skriver att för 

mycket information kan skapa förvirring och ännu mer osäkerhet då det kan finnas 

frågetecken kring hur all information ska hanteras eller huruvida den är trovärdig eller 

inte. Att ge för mycket information kan liknas med att “...peka på en massa träd utan att 

ge individerna möjlighet att förstå att vi står i en skog” (Källerman, 2016 s.137). För 

mycket information kan leda till att medarbetarna i en organisation tappar fokus på 

andra viktiga uppgifter och som mellanchef behöver man därmed agera som ett filter. 

All information är inte relevant för alla och det är viktigt att kunna filtrera och rikta rätt 

typ av information till rätt personer (Källerman, 2016). 

 

Burns (1963/2007) skriver att det under en viss gräns i hierarkin råder otillräcklig 

tillgång till både information och befogenheter, och de personer som är positionerade 

där har en mycket liten möjlighet för att få fatta beslut. I Burns (1963/2007) beskrivning 

av mekaniska organisationer framgår det därmed som att ju längre ner i hierarkin man 

kommer, desto mer begränsad information förekommer. Jacobsen och Thorsvik (2014) 

förtydligar även de att det dessvärre är sällan som information är jämnt fördelad i 

organisationer och skriver att vissa personer alltid har förstahandskunskap om vissa 

saker. En sådan fördel kan utnyttjas genom att personen i fråga undanhåller eller på 

något sätt påverkar och färgar information som denne sedan sprider vidare till andra 

medarbetare i organisationen.  

 

Att inneha kontroll över information på det här sättet kan även ses som en central källa 

till makt. Det här eftersom det ofta innebär att personen som kontrollerar informationen 

i stor utsträckning kan påverka hur mycket eller vilken typ av information som delges 
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andra i organisationen och som sedan utgör grunden för beslutsfattande (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Makt och maktutövande utgör således en central del av vardagen i 

organisationer och kan i vissa fall passera förbi obemärkt. Att ha kontroll över 

information kan liknas med vad som kallas ett indirekt maktutövande, vilket innebär att 

makten utövas vid ingången till och utgången från en organisations beslutsarena och 

därmed påverkar den beslutsfattande processen (Christensen, Jensen & Lindkvist, 

2014). 

 

3.6 Befogenheter 

Begreppet befogenhet innebär att man har rättigheter till att utföra någonting, att man är 

berättigad att handla inom ett visst område. Som tidigare nämnt så översätts det svenska 

ordet befogenhet till authority på engelska. Authority kan i sin tur ofta översättas till 

auktoritet på svenska. På grund av det här väljer vi att tolka de två svenska begreppen 

befogenhet och auktoritet som synonymer, även om de till viss del kan ha olika 

innebörder. Enligt Weber (1947/2007) är authority en form av legitim makt, vilket 

innebär att en person har inflytande över en annan person varav den andra personen 

accepterar den här påverkan och ser den som legitim. Fayol (1916/2008, s.43) beskriver 

begreppet auktoritet som “...rätten att ge order och makten att se till att man blir åtlydd”. 

I det här sammanhanget ser vi inga problem med att tolka befogenhet och auktoritet 

som synonymer i vår studie då mellanchefers befogenheter, det vill säga rättigheter att 

agera, sammanfaller med Webers och Fayols beskrivning av authority och auktoritet 

som rätten att ge order och att ha inflytande över andra. Deras beskrivningar visar 

dessutom hur nära relaterade begreppen befogenhet och makt är. 

 

3.6.1 Befogenheter och maktutövande 

Milgrams (1975) lydnadsexperiment dyker ofta upp i organisationslitteraturen i 

samband med diskussioner kring auktoritet och maktutövande. Experimentet gick ut på 

att studera den lydnad som människor uppvisade gentemot professionell auktoritet, som 

innebär att en person godtar att en annan person utövar makt över denne på grund av att 

maktutövaren besitter de rätta kunskaperna (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Experimentet 

fick ett något skräckinjagande resultat då det stora flertalet av deltagarna valde att lyda 

en man som bad dem att ge andra personer elektriska stötar när de svarade fel på en 

fråga. Även om handlingen var omoralisk så ifrågasattes inte mannen som gav order 

eftersom han uppfattades som auktoritär enligt den professionella principen (Milgram, 
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1975). Att vara auktoritär och att ha befogenheter att ge order och att fatta beslut 

innebär därmed att maktutövande sker. 

 

Jacobsen och Thorsvik (2014) förtydligar att fenomen som makt och konflikter är 

viktiga att belysa i samband med organisationsstudier. Det här eftersom organisationer 

består av människor som kan ha olika preferenser och ambitioner och att uppfattningen 

om att det endast råder harmoni och samarbete i en organisation därför kan vara 

felaktig. Källerman (2016) skriver att alla organisationer grundar sig på många olika 

beroenden och att frågor som rör bland annat makt, befogenhet och lojalitet därför bör 

lyftas fram. En organisations förhållande till dess omgivning är en fråga om just makt 

och beroende. Thompson (1988) framhäver även att makt och beroende är som två sidor 

av ett och samma mynt. De är två olika fenomen som möjliggör för varandras existens. 

Hur stor makt en aktör har över en annan aktör avgörs helt enkelt av hur beroende den 

andra aktören är av den första (Thompson, 1988).  

 

Pfeffer och Salanciks (1978/2007) resursberoendeteori förtydligar just de 

beroenderelationer som kan uppkomma mellan olika organisationer och aktörer. 

Eftersom organisationer kräver resurser för att överleva och att de sällan på egen hand 

förfogar över alla nödvändiga resurser så blir de beroende av andra som kan erbjuda 

dem just de resurserna som de själva saknar. Om du har kontroll över resurser så har du 

därmed även makt. Pfeffer och Salancik (1978/2007) hävdar att varje organisations 

möjlighet till självbestämmande har ersatts av en form av ömsesidig makt då varje 

företag är beroende av tjänster från andra företag och leverantörer som i sin tur 

ytterligare är beroende av andra. Det är som ett omfattande nät där antalet kopplingar 

mellan olika företag hela tiden ökar och det enskilda företagets autonomi således 

minskar (Johansson, 2002; Ohlsson & Rombach, 1998; Pfeffer & Salancik, 1978/2007). 

 

Om vi övergår till att studera hur sådana här makt- och beroenderelationer kan se ut 

inom en och samma organisation så kan den som har befogenheter att fatta beslut och 

agera uppfattas som maktutövare över medarbetarna i organisationen. Medarbetarna är i 

sin tur beroende av att stora organisatoriska beslut fattas, något som inte alla i 

organisationen är berättigade att göra. Brunsson och Brunsson (2014) skriver att det 

finns en beslutsordning i organisationer som reglerar och förtydligar vem som har 

befogenhet att fatta beslut om vad. Besitter du en chefsposition bör du tilldelas 



  
 

39 

auktoritet och befogenheter som enligt Webers (1947/2007) definition innebär en källa 

till legitim makt. Att ha befogenheter för att fatta beslut och därmed orsaka någonting i 

en organisation är således detsamma som att ha makt (Brunsson & Brunsson, 2014). 

 

En organisations struktur visar hur makten är fördelad i organisationen och trenden att 

platta till och decentralisera den hierarkiska pyramiden kan därför leda till nya 

maktfördelningar (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Att fler personer längre ner i en 

organisations hierarki ska få mer makt är, som tidigare nämnt, något som enligt Ohlsson 

och Rombach (1998) kan användas som ett motiv för att platta till 

organisationsstrukturer. Det här är något som vi anser stämmer i de fall då en 

tillplattning av organisationsstrukturer medför en decentralisering av befogenheter. 

Författarna skriver även att det däremot inte är omöjligt att det väsentliga 

beslutsfattandet centraliseras till pyramidens topp i samband med en tillplattning, vilket 

i så fall inte överensstämmer med att fler medarbetare i botten av hierarkin tilldelas 

större makt. Maktens fördelning i organisationer, och därmed även strukturen, avgör hur 

mycket ansvar och befogenheter för att påverka och delta i beslutsprocesser som de 

anställda tilldelas (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Att befogenheter och ansvar ska 

delegeras i samma utsträckning kan enligt Ohlsson och Rombach (1998) anses vara 

både logiskt och rättvist men Mintzberg (1983) skriver att det dessvärre inte alltid är så. 

 

3.6.2 Relationen mellan ansvar och befogenheter 

Ett så kallat organisationsschema är en ritning över en organisations struktur med linjer 

och rutor som representerar exempelvis olika avdelningar och deras förhållningssätt till 

varandra (Fayol, 1916/2008; Sveningsson & Alvehus, 2012). Ett sådant schema kan 

visa hur det formella ansvaret är fördelat i en organisation och kan vara bra för såväl 

interna som externa intressenter då man kan se var och av vem i organisationen som 

ansvar kan utkrävas. Sveningsson och Alvehus (2012) skriver däremot att schemat även 

kan kritiseras för att det inte alltid speglar hur organisationers arbete verkligen går till 

eller organiseras i verkligheten, och Källerman (2016) förtydligar att organisationer är 

mycket mer än bara linjer och rutor.  

 

Fayol (1916/2008) skriver om den hierarkiska ordningen i organisationer och 

förtydligar att hierarkier består av överordnade och underordnade. Då man har en 

chefstitel av något slag så innebär det att man är överordnad andra personer i en 
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organisation och vanligtvis följer ett ansvar för personalen med i en sådan titel 

(Wenglén, 2012). Titeln mellanchef medför vissa förväntningar som från ledningens 

sida kan omfatta ett visst ansvarstagande för medarbetarna för att man via organisering 

och kontroll över dem ska kunna nå särskilda resultat eller uppsatta mål i verksamheten 

(Wenglén, 2012). Hur organisationers hierarkiska strukturer är utformade är därmed av 

stor betydelse då man som mellanchef har ansvar för medarbetarnas, alltså de 

underordnades, prestationer inför överordnade chefer eller ledning (Wenglén, 2012). 

Fayol (1916/2008) skriver även att man inte bör göra några avsteg från den hierarkiska 

ordningen, men om man på något sätt skulle riskera att skada organisationen genom att 

strikt följa ordningen så är det värre att fortsätta följa den än att bryta den. Han hänvisar 

även till en social ordning och framhäver att varje anställd har en särskild plats 

reserverad i en organisation och att denne person ska befinna sig på den här platsen för 

att social ordning ska ha möjlighet att råda (Fayol, 1916/2008).  

 

De trendriktiga och ständiga omstruktureringar som sker inom många organisationer 

med bland annat tillplattning av hierarkierna har som tidigare nämnt en stor effekt för 

mellanchefer, framförallt för de cheferna på första linjen (Ekstedt & Jönsson, 2001; 

Franzén, 2004). Både Dopson och Stewart (1990) och Thomas och Dunkerley (1999) 

argumenterar för att de mellanchefer som får behålla sina arbeten efter en tillplattning 

får ett utökat ansvarsområde. I enlighet med Ohlsson och Rombachs (1998) beskrivning 

av vad en tillplattning av strukturer innebär så skriver även Ekstedt och Jönsson (2001) 

att färre hierarkiska nivåer i en organisation innebär ett större kontrollspann för de 

mellanchefer som blir kvar. För varje mellanchef som blir kvar blir därmed även 

arbetsbördan större och deras ansvarsområden vidgas eftersom de istället för att ha åtta 

till tio medarbetare under sig så kan de efter en tillplattning ha allt från 30 till 100 

stycken under sig som de ska ansvara för.  

 

Enligt Wenglén (2012) kan det system av över- och underordning som finns i 

organisationer bidra till att ansvar pressas nedåt i hierarkin, vilket kan framkalla 

betungande känslor och osäkerhet då man ofta saknar de befogenheter som behövs för 

att genomföra uppdraget på egen hand och fatta självständiga beslut. Även Källerman 

(2016) belyser som tidigare nämnt osäkerhet, och skriver att det inte är bra för chefer att 

känna sig osäkra. Det måste därför vara tydligt vilka ansvarsområden man har som 

mellanchef och vilka befogenheter man har för att agera. De trendriktiga och ständiga 
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omstruktureringar som har skett inom många organisationer har enligt Franzén (2004) 

inte varit tillräckligt genomtänkta, och påverkat mellanchefers ansvarsområden negativt 

då gränserna numera är otydligt beskrivna och flytande. Att uppnå klarhet och en 

tydligare ansvarsfördelning kan enligt Ohlsson och Rombach (1998) däremot användas 

som ytterligare ett motiv för att platta till organisationsstrukturer, framförallt i de fall då 

tillplattningen innebär en tydligare pyramidform för organisationen. De skriver om ett 

verklighetsbaserat exempel där en omstrukturering som presenterades som en 

decentralisering förde med sig ett tydligare och utökat ansvar, men de framhäver att 

befogenheter dessvärre inte utökades i samma mått.  

 

Fayol (1916/2008) skriver däremot att ansvar och befogenheter hör ihop, och att man 

inte kan ha det ena utan det andra. Den skillnad som föreligger i hans synsätt jämfört 

med Mintzbergs (1983) eller Ohlsson och Rombachs (1998) grundar sig troligtvis i att 

Fayol (1916/2008) i sin text utgår från att en person redan har auktoritet och att när 

denne använder sig av sin auktoritet för att fatta beslut så följer ansvar för de besluten 

automatiskt med. Han skriver: “Ansvar hänger ihop med auktoritet; det är en naturlig 

följd av och nödvändig motvikt till auktoriteten. Den som har auktoritet måste också ta 

ansvar” (Fayol, 1916/2008 s.43). De som istället har argumenterat för att ansvar och 

befogenheter inte alltid befinner sig i jämvikt syftar förmodligen till att en person som 

fått ett utökat ansvar inte får utökade befogenheter i samma utsträckning, vilket bör vara 

en mycket otacksam position att befinna sig i. 
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3.7 Teoretisk sammanfattning 

Tankar och föreställningar om vår omvärld som komplex och karakteriserad av ständiga 

förändringar innebär att organisationers strukturer förändras för att de ska kunna matcha 

de krav som omgivningen ställer. Det här har lett till att organisationsstrukturer både 

plattas till och decentraliseras då det ska möjliggöra flexibilitet. För att organisationer 

ska drivas och fungera effektivt i en turbulent och osäker omgivning krävs det just 

flexibilitet, något som Burns (1963/2007) hänvisar till som organiska 

organisationsstrukturer. Mekaniska organisationsstrukturer är å andra sidan mer 

anpassade för stabila och förutsägbara omvärldsförhållanden och påminner om klassisk 

byråkrati (Burns, 1963/2007).  

 

Organisationsstruktur, makt, information, ansvar och befogenheter är alla begrepp som 

är nära besläktade med varandra och det går sällan att studera dem var för sig. Frågan är 

om det ens är önskvärt att separera dem från varandra då det är relationen dem emellan 

som vi uppfattar som det intressanta. Struktur fördelar makt i anslutning till position och 

maktens fördelning i en organisation påverkas då organisationer omstruktureras. Hur en 

organisations struktur ser ut påverkar därmed och formar alla som arbetar i 

organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2014; Källerman, 2016; Ohlsson & Rombach, 

1998). 

 

Hierarkiska och byråkratiska organisationer har i stor utsträckning kritiserats för att vara 

omänskliga och destruktiva, och de har kommit att stå för stelbenta miljöer som präglas 

av ineffektivitet (Styhre, 2009; Sveningsson & Alvehus, 2012). I kritiken som riktas 

gentemot hierarkier är det dessutom ofta mellanchefer som står i fokus. De uppfattas 

som att “vara i vägen” och istället för att tillföra något av värde så bidrar de istället till 

extra kostnader genom att utgöra barriärer som endast ökar antalet rapporteringsnivåer 

mellan medarbetare och ledningen (Dopson & Stewart, 1990; Thomas & Dunkerley, 

1999). Samtidigt finns det åsikter som säger att hierarkier är frihetsskapande och att 

platta organisationer skulle leda till slaveri (Ohlsson & Rombach, 1998). Det här leder 

till att det finns organisatoriska moden och trender som pendlar mellan mekaniska och 

organiska strukturer, och som tillsammans med uppfattningen om vår omvärld som 

ständigt föränderlig innebär att många organisationer ständigt befinner sig i ett 

förändringsstadium med åtskilliga omorganiseringar efter varandra (Peters, A 1993; 

Sveningsson & Alvehus, 2012; Thomas & Dunkerley, 1999).  
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En tillplattning av organisationsstrukturer inte är samma sak som en decentralisering. 

En tillplattning kan hota mellanchefens roll då deras position är placerad i 

organisationens mitt och det oftast är mittenpartiet som försvinner eller bantas ner, men 

en decentralisering innebär däremot ofta att mellanchefen får fler befogenheter för 

beslutsfattande (Dopson & Stewart, 1990; Drakenberg, 1997; Franzén, 2004; 

Källerman, 2016; Ohlsson & Rombach, 1998). Enligt Fayol (1916/2008) så går ansvar 

och befogenheter hand i hand. Ohlsson och Rombach (1998) presenterar däremot ett 

exempel om en omstrukturering som ledde till att personer längre ner i en hierarki fick 

utökat ansvar men inte utökade befogenheter. Det förtydligar att när en organisation 

plattas till så kan det väsentliga beslutsfattandet mycket väl centraliseras till toppen av 

pyramiden och även om ansvar decentraliseras så gör inte alltid befogenheter det 

(Ohlsson & Rombach, 1998). 
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4 Empiri 

I följande kapitel kommer vi att redovisa studiens resultat från vår undersökning i form 

av numerisk data från enkätundersökningen samt data i form av ord från våra 

intervjuer. Vi kommer att dela upp empirin i olika områden och behandla resultatet 

blandat från enkäten och intervjuerna. 

 

4.1 Effekter av omstrukturering för mellanchefer   

Med våra intervjupersoner diskuterade vi en platt jämfört med en hierarkisk 

organisationsstruktur. Medarbetaren och kvinnan från den högsta ledningen har arbetat i 

organisationen under flera år och har under fler tillfällen varit med om 

omstruktureringar i syfte att både resa och riva pyramiderna. De båda ser det lite som en 

modecykel och att när man är i det ena läget vill man ändra till det andra läget, och 

tvärtom. De ser även att det hänger ihop med byte av landshövding och de nya 

landshövdingarna vill ändra och effektivisera organisationen när de kommer in. De 

tycker att omstruktureringar pågår lite hela tiden och att de stora omstruktureringarna 

påverkar det vardagliga arbetet väldigt mycket under den största förändringsperioden. 

Medarbetaren som vi intervjuade påpekade att omstruktureringar är väldigt jobbiga och 

även om syftet är att öka organisationens effektivitet så är det ofta just den som blir 

lidande under tiden som förändringen pågår. Omstruktureringar har gjort att 

mellanchefer har fått gå tillbaka till att arbeta som handläggare och när man återigen 

reser pyramiderna så återgår de inte alltid till att bli mellanchefer igen. Medarbetaren 

tror att det är något som kan påverka den drabbades motivation i och med att det kan ses 

som att ta ett steg tillbaka i karriären. 

 

Vi pratade med intervjupersonerna om hur de ser på en hierarkisk organisationsstruktur 

och kvinnan från den högsta ledningen tror att alla organisationer på något vis är 

hierarkiska. Kanske inte de allra minsta organisationerna men hon ser det som att de 

flesta organisationerna har ju en högsta chef och oftast ett skikt med mellanchefer innan 

medarbetarna i den operativa kärnan. Mellanchefen tycker att organisationer måste vara 

hierarkiska med mellanchefer för att det ska finnas någon som bestämmer, vilket han 

också anser är nödvändigt att någon gör. Han tror att alla på något vis vill bestämma 

annars, men att ingen vill ta ansvar och anser därför att någon måste ta på sig att både 

bestämma och ta ansvaret.  
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4.1.1 Rollen som samordnare 

Medarbetaren som vi intervjuade arbetade i organisationen under en tid då det i princip 

inte fanns några mellanchefer alls, vilket hon ser som det svåraste läget hon upplevt där. 

Hon hade då en avdelningschef som hade ansvar för 63 medarbetare och väldigt många 

olika verksamheter. Det var dessutom verksamheter som var helt skilda från varandra 

och rollen blev väldigt krävande, vilket i sin tur blev ohållbart i längden. Rollen 

innefattade stora budgetar, mycket personal och många verksamhetsfrågor av olika 

sorter. Hon berättade att den organisationsstruktur som de då hade bidrog till att det 

uppkom väldigt många samordningsroller, men också att de som var samordnare 

saknade befogenheter och att det inte alls fungerade som det var tänkt att det skulle 

göra. Även mellanchefen och kvinnan från den högsta ledningen  påstod att 

samordnarna inte hade några befogenheter, utan helt enkelt bara ansvar för 

samordningen i organisationen. 

 

De som är samordnare i organisationen är även medarbetare och befinner sig således 

längst ner i den hierarkiska ordningen. De har i och med sin befattning ett större 

ansvarsområde än övriga medarbetare, men då de inte har något personalansvar så 

uppfattas rollen inte som någon överordnad eller chefstjänst. Ett problem som 

medarbetaren i intervjun uttryckte var att det är oklart kring vem eller vilka det är som 

är samordnare och vilka befogenheter de har för att genomföra olika uppdrag.  

 

4.1.2 Mellanchefen som en betydande funktion 

Från enkätundersökningen instämmer en femtedel helt i att mellanchefer fyller en 

betydande funktion för organisationen. Nästan hälften tycker att de fyller en mycket 

betydande funktion. De flesta i enkätundersökningen är alltså positiva till att 

mellanchefer ändå finns.  

 

En respondent från enkätundersökningen skriver ett fritt svar där personen beskriver 

hela arbetsprocessen med mellanchefer som ett ekorrhjul som inte går att stoppa. 

Personen upplever att medarbetarna inte har förutsättningar att klara av arbetet medan 

mellancheferna inte får rätt verktyg av högre chefer för att stödja medarbetarna. Vidare 

tycker personen att medarbetarna har krav på sig att utföra uppdrag men att cheferna 

inte skapar rätt förutsättningar för dem att lyckas med uppdragen och att det inte blir 
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någon förbättring när det påpekas. Personen anser att det istället får hjulen att snurra 

ännu fortare och att det blir svårare för medarbetarna att klara sina uppdrag. Personen 

ser att medarbetare blir sjukskrivna och att deras jobb då istället läggs på de 

kvarvarande medarbetarna som får än mer krav på sig och en pressad arbetssituation 

vilket kan leda till ännu fler sjukskrivningar. Personen ser det därför som ett ekorrhjul 

som mellancheferna inte kan påverka och att de översta cheferna inte vet hur de ska 

stoppa det, samtidigt som inget kommuniceras ut till medarbetarna.  

 

De tre intervjupersonerna tycker att mellancheferna fyller en betydande funktion och 

menar att verksamheten inte rullar på utan dem. Medarbetaren tycker att det är 

mellancheferna som skapar stabilitet och får verksamheten att fungera på varje enhet 

och även att hon som medarbetare kan vända sig till sin närmaste mellanchef i både 

stort och smått. Mellanchefen menar att det inte skulle fungera utan mellanchefer då det 

skulle bli alldeles för mycket personal att ta hand om för högre chefer. 

 

4.2 Klämd mellan barken och veden 

I enlighet med vad vi har diskuterat tidigare så kan mellanchefspositionen ibland 

upplevas som klämd, mellan den operativa kärnan och den högsta ledningen. I frågan 

om den position som mellanchefer har kan vara problematisk tycker nästan hälften av 

alla respondenterna i enkätundersökningen att positionen kan vara ganska problematisk. 

I den här frågan tittade vi närmare på tre utav svarsalternativen för att se hur det inom 

svarsalternativen är fördelat vad gäller respondenternas positioner i organisationen. 

Totalt var det tre respondenter som helt håller med i påståendet och också tre personer 

som helt avstår från det. I diagram 4-1 nedan ser vi fördelningen på respektive 

hierarkisk nivå i de andra tre svarsalternativen. 

 

Det var totalt 49 medarbetare som höll med i något av de här tre alternativen. Av dem 

var det 31 % som tycker att mellanchefspositionen är mycket problematisk. vidare 

tycker 49 % att den är ganska problematisk och 20 % svarade inte särskilt problematisk. 

De tre svarsalternativen valdes av totalt 41 mellanchefer där endast 10 % av dem tycker 

att positionen är mycket problematisk. 49 % tycker att det är en ganska problematisk 

position och 41 % inte särskilt problematisk. Av respondenterna i den högsta ledningen 

har alla 5 valt något av de här svarsalternativen, 40 % ser mellanchefspositionen som 

ganska problematisk och 60 % inte särskilt problematisk. 
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Diagram 4-1: Anser du att den position som mellanchefer innehar, mellan den högsta ledningen och 

medarbetarna, kan vara problematisk? 

  

Från enkäten erhöll vi även ett öppet svar som tydligt visade hur mellanchefen kan 

uppfattas som klämd i organisationens mitt. Mellancheferna i den här organisationen 

anses inte bli tilldelade de verktyg som behövs för att kunna stödja medarbetarna i sina 

arbeten. Att skapa de rätta förutsättningarna för medarbetarna att utföra sina arbeten var 

också något som 90 % av enkätens deltagare ansåg vara mellanchefens främsta syftet.  

 

De tre intervjupersonerna är överens när det gäller mellanchefspositionen som 

problematisk. Medarbetaren på Länsstyrelsen anser att positionen är den svåraste man 

kan ha i en organisation. Hon syftar främst till att det är svårt att alltid få vad man 

behöver från ledningen för att ge svar till sin medarbetare, samtidigt som mellanchefen 

inte alltid får höra från sin medarbetare hur saker och ting går. Hon kallar också 

mellanchefspositionen för den tystaste positionen och menar att det är tyst från båda 

håll, eller också helt tvärtom. Om den högsta ledningen vill något medans medarbetarna 

vill något annat blir det istället tryck från båda håll. “Så sitter mellanchefen där och blir 

klämd”.  

 

Mellanchefen på Länsstyrelsen tror att mellanchefspositionen kan vara väldigt 

problematisk om personen i fråga inte vet hur man ska agera. Han tycker att 

mellanchefer behöver vara lite som politiker för att det ska fungera. Det är viktigt att 

man dels kan föra medarbetarna, men också att man kan hålla dialoger med andra 
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parter. Utan förmågan att göra det tror han att det är väldigt svårt att klara av vad 

positionen kräver. Vidare tror mellanchefen att man aldrig kommer komma ifrån att det 

är en utsatt roll. 

 

Kvinnan från den högsta ledningen på Länsstyrelsen tycker absolut att 

mellanchefspositionen kan vara problematisk. Dels för att de är väldigt nära 

medarbetarna och har daglig kontakt med dem. Samtidigt måste de också stå upp för 

ledningens beslut, som inte alla gånger är samma beslut som medarbetarna vill ha. Hon 

tycker att det är väldigt viktigt att mellancheferna visar lojalitet till den högsta 

ledningens beslut för att inte skapa splittring i organisationen då medarbetarna kan 

uppleva att deras närmaste chef har en avvikande åsikt. Mellancheferna ska också föra 

fram de synpunkter som medarbetarna har till högsta ledningen och ta ansvar för sin 

personal. Hon tycker att det många gånger är en tuff roll med allt ansvar man som 

mellanchef faktiskt har. 

 

4.3 Den logiska befogenheten 

Diagram 4-2 som visas nedan, illustrerar hur svaren i frågan “I hur stor utsträckning 

anser du att befogenhet bör följa med chefspositioner?” är fördelade. Som vi nämnde i 

inledningen borde det vara logiskt att befogenhet följer med ansvar, något som vi tydligt 

kan utläsa i diagrammet att majoriteten av alla respondenterna i undersökningen håller 

med om, här har vi redovisat resultat oberoende av vilken nivå som har svarat vad.  

 
Diagram 4-2: I hur stor utsträckning anser du att befogenhet bör följa med chefspositioner? 
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Även våra tre intervjupersoner ansåg att befogenhet bör följa med chefspositioner. Eller 

rättare sagt, att det måste följa med för att arbetet ska fungera. Något som de alla tre 

uttalade och kände väldigt starkt för. Kvinnan i högsta ledningen menar att det är ett 

incitament för mellanchefer att ha befogenhet för att i sin tur ta ett ansvar. Hon anser 

också att det måste följa med befogenheter för utan det har man inte heller något 

mandat.  

 

Mellanchefen tycker också att det är nödvändigt med befogenhet för att man ska kunna 

agera på chefsarenan, som han kallar det. Han menar att både ansvar och befogenheter 

måste följa med chefstitlar för att det ska fungera. Utan befogenhet drar han en liknelse i 

att man som mellanchef blir bakbunden, vilket han menar leder till dåliga resultat. Han 

anser att det är han som kan bedöma medarbetarna mest rättvist, exempelvis när det 

gäller lönesättning och därför är det han som ska bedöma vilka löner medarbetarna ska 

ha och behöver därmed befogenhet till att fritt bestämma det.  

 

Vidare anser också medarbetaren att mellanchefer måste ha befogenhet inom sitt 

område för att det ska fungera. Det är för henne självklart att befogenheter ska följa med 

chefstitlar och även olika sorters ansvar, som exempelvis personalansvar, 

arbetsmiljöansvar och budgetansvar för att man som mellanchef ska få verksamheten att 

rulla. Hon sätter sammanhanget i ett exempel och menar att om man är enhetschef för 

naturfrågor så måste man ha beslutsfattande över den ekonomin som är kopplat till just 

naturfrågor. Även beslutsmandat över vilken personal man ska ha och hur arbetet ska 

fördelas till personalen. Eftersom att mellanchefen är den som är närmast personal och 

känner till allas olika kompetenser, är det förmodligen även den som bäst kan fördela 

arbetsuppgifterna.    

 

4.4 Befogenheter i praktiken 

Det är en sak att tycka någonting eller påstå att någonting är på ett visst sätt, men det är 

en annan sak att verkligen förstå hur det är i verkligheten. I det här fallet handlar det om 

hur våra respondenter upplever att befogenheten för beslutsfattande ser ut i deras 

organisationer. 
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4.4.1 Hur befogenheter uppfattas 

I frågan “I hur stor utsträckning har mellanchefer befogenhet att ta beslut inom er 

organisation?” var svaren ganska jämnt fördelade i tre av svarsalternativen, ungefär en 

tredjedel svarade i stor utsträckning, i ganska stor utsträckning respektive inte i särskilt 

stor utsträckning. Med tanke på att mellanchefer kan försköna sin egen roll valde vi att 

se över fördelningen av respondenternas positioner i de olika svarsalternativen. Som 

diagram 4-2 nedan visar är det till störst del mellanchefer som anser att de har 

befogenheter att ta beslut i deras organisationer, medan det istället är medarbetare som 

anser att de inte har särskilt stor befogenhet till att ta beslut. Diagrammet visar tydliga 

kontraster mellan de olika positionerna. Här har vi valt att titta närmare på två av 

svarsalternativen, i stor utsträckning samt inte i särskilt stor utsträckning. Det var totalt 

36 medarbetare som höll med i de här två påståendena där 17 % svarade att 

mellanchefer har befogenheter att ta beslut i deras organisation i stor utsträckning och 

83 % svarade inte i särskilt stor utsträckning. Av mellancheferna var det 30 stycken som 

svarade något utav de här två alternativen. 87 % av dem tycker att de har befogenheter i 

stor utsträckning och 13 % anser att de inte har de i särskilt stor utsträckning. Det var 

endast 2 från högsta ledningen, av de totalt 5 och de tycker att mellanchefer har 

befogenheter att ta beslut i stor utsträckning. 

 

Diagram 4-3: I hur stor utsträckning har mellanchefer befogenhet att ta beslut inom er organisation? 
 

En av mellancheferna på Skatteverket i enkätundersökningen som anser att befogenhet 

inte följer med i särskilt stor utsträckning ger även ett fritt svar. Där förklarar personen 

att han eller hon inte har befogenhet att bestämma vilken mobiltelefon dennes 
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medarbetare behöver i sitt arbete. I intervjuerna ser det helt annorlunda ut och 

intervjupersonerna tycker alla tre att mellancheferna har befogenhet att ta beslut i 

organisationen. Länsstyrelsen kan däremot ses som en väldigt speciell organisation i det 

här perspektivet, som vi måste ta hänsyn till vidare i uppsatsen. Varje Länsstyrelse är 

sin egen myndighet medan många andra offentliga verksamheter är en och samma 

myndighet med säte på olika platser i Sverige. En utav Länsstyrelsens viktigaste 

uppgifter är dessutom att fatta beslut och befogenhet för beslutsfattande är i princip 

utdelad till alla i organisationen, även medarbetarna. Alla har ansvar för sitt sakområde 

och det är därför upp till landshövdingen att checka av att rätt mellanchefer finns på rätt 

enheter, som i sin tur kan se till att rätt personer med rätt kompetenser för att fatta beslut 

som rör ett visst område också finns på de platserna. 

 

Medarbetaren, mellanchefen och högsta chefen tycker alla tre att både ansvar och 

befogenheter är väldigt tydligt i organisationen och att de fördelas ut till enhetscheferna. 

Mellachefen tycker att han får väldigt stor befogenhet, men påpekar också att det är 

viktigt att man kan hantera att ta ansvar för det också. Han känner att han själv lägger 

fram strategier och idéer för sin enhet och att det inte är någon som egentligen lägger sig 

i hans val av struktur och arbetssätt i själva enheten. Mellanchefen har även haft andra 

chefspositioner på två andra offentliga organisationer som deltog i enkätundersökning, 

pensionsmyndigheten och försäkringskassan. Han tycker att det är skillnad på hur 

befogenheten för beslutsfattande ser ut i organisationerna, samtidigt tycker han att det är 

svårt att jämför då han haft olika roller inom de olika organisationerna. Ytterligare en 

anledning till att han tror att det är annorlunda på Länsstyrelsen är just för att det är en 

egen myndighet med större frihet medan de andra som tillsammans är en myndighet 

också har en och samma process som alla kontor i myndigheten ska följa.  

 

4.4.2 Beslut som raseras 

Vår praktiska iakttagelse, som handlar om ett beslut som en mellanchef tog som sedan 

helt raserades av en högre chef, gav oss funderingar på om det är vanligt att det 

förekommer eller inte. Vi diskuterade det här i intervju med mellanchefen på 

Länsstyrelsen som tycker att en sådan här situation bör vara en förhandling som ingen 

kan kringgå.  
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“Det är ju en dialog, det är inte bara som så här att om du är missnöjd så går du till 

högre chef, så säger den personen ‘ åh vad synd att du var missnöjd, du får en hundring 

extra så är du nöjd’ - det är inte så det fungerar” (Mellanchef Länsstyrelsen).  

 

Han menar också att det är fel med tanke på att det är mellanchefen som är närmast 

medarbetarna och därför bör göra bedömningen om hur mycket lön medarbetaren är 

“värd”. Att det kan förekomma att en mellanchef gör en felbedömning tror han absolut, 

men att det i så fall bör diskuteras med personen som gjort bedömningen från början.  

 

Om vi däremot kollar på resultaten från enkätundersökningen så är det även i den här 

frågan väldigt jämnt fördelat mellan tre av svarsalternativen; i stor utsträckning, i 

ganska stor utsträckning samt inte i särskilt stor utsträckning. I diagram 4-4 nedan kan 

vi se hur de olika positionerna har svarat. Det var totalt 50 medarbetare som svarade 

något av de här tre alternativen där 22 % upplever mellanchefens beslut som slutgiltiga i 

stor utsträckning. 30 % upplever det i ganska stor utsträckning och 48 % inte i särskilt 

stor utsträckning. Av mellancheferna var det totalt 41 respondenter som höll med i 

något av de här tre svarsalternativen. Majoriteten, 66 %, av dem upplever mellanchefers 

beslut som slutgiltiga. Vidare är det 32 % som upplever det som slutgiltiga i ganska stor 

utsträckning och 2 % inte i särskilt stor utsträckning. Av de 5 respondenterna i den 

högsta ledningen tycker 80 % att mellanchefens beslut är slutgiltiga i stor utsträckning 

och 20 % i ganska stor utsträckning.  

 

Diagram 4-4: I hur stor utsträckning upplever du att mellanchefens beslut är slutgiltiga? 
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Länsstyrelsens formella ärendebeslut är fastställda rutiner. När ett beslut väl har fattats 

är processen att ändra beslutet lite mer komplicerad än att bara diskutera det och komma 

överens eller enkelt riva ett papper. Här måste någon överklaga beslutet och det skickas 

då vidare till någon högre myndighet att ta ställning till vad som ska gälla. Om någon 

överklagar ett beslut kan det vara en jättelång process, det kan gå år innan man får ett 

slutgiltigt beslut och medans beslutet behandlas gäller det vanligtvis inte. Men förutom 

de besluten finns det ju som på alla arbetsplatser även “mjukare” beslut. Det kan handla 

om beslut som endast rör arbetsplatsen i sig, exempelvis vilken kaffemaskin man ska 

ha. I den här frågan får vi inget specifikt exempel men ett tydligt svar på att det har 

förekommit att den här typen av beslut har raserats av högre chefer.  

 

I enkätundersökningen får vi ett öppet svar där en medarbetare uttrycker att det kan bli 

problem då mellancheferna tar ett beslut och då den högsta ledningen befinner sig på en 

annan ort. Det förekommer oftast då de högre cheferna inte riktigt känner till 

lokalkontorets medarbetare. Personen menar också att alla kontor har olika 

förutsättningar på grund av olika medarbetare. Samma respondent upplever att 

befogenheten till beslutsfattande i organisationen inte är särskilt stor, inte heller att 

besluten är slutgiltiga.  

 

4.4.3 Om olika nivåer tycker olika  

Det är självklart att människor kan ha olika synpunkter om saker och ting. Även här var 

det vår praktiska iakttagelse som väckte vårt intresse för hur det kan se ut i 

organisationer vid en sådan situation. Vi frågade våra intervjupersoner om de någon 

gång varit med om att ett beslut som fattats av en mellanchef har kringgåtts av en högre 

chef utan mellanchefens vetskap samt hur en situation där man tycker olika hanteras.  

 

Ingen av intervjupersonerna upplever att de varit med om en sådan situation men håller 

absolut med om att det händer att man tycker olika. Alla tre intervjupersonerna anser att 

det förs en diskussion kring ärendet i de fall man tycker olika och mellanchefen anser 

att det är otroligt viktigt att man har ett ensat förhållande utåt. Han menar också att det 

är viktigt med kommunikation då det kan ge en bättre bild genom att diskutera för- och 

nackdelar om ett beslut med någon annan. Medarbetaren på Länsstyrelsen nämner också 

att de har tvåmannabeslut, vilket innebär att två stycken måste skriva på ett beslut. Dels 

är det handläggaren som tagit beslutet och även en högre chef. Det förekommer då att 



  
 

54 

högre chefer tycker annorlunda och det gäller då att sammanväga beslutet. Om beslutet 

som en handläggare fattat ändras har handläggarna möjlighet att anmäla avvikande åsikt 

och det står då längst ner i beslutet att handläggaren som behandlat ärendet har en 

avvikande åsikt om beslutet som till slut tagits. 
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5 Analys 

I följande kapitel kommer vi att analysera de resultat som studien har gett utlopp för. Vi 

kommer att utgå från empirin av både det kvalitativa och kvantitativa 

tillvägagångssättet och sedan dra kopplingar till den valda teorin. Kapitlet inleds med 

en analys om hur omstrukturering påverkar mellanchefspositionen för att sedan leda 

vidare till mellanchefers beklämda roll och befogenheter för beslutsfattande. 

 

5.1 Effekter av omstrukturering för mellanchefer  

Som vi diskuterat tidigare så kan organisationer vara uppbyggda enligt olika strukturer. 

I olika strukturer finns det olika många platser för mellanchefer och som med allt annat 

så finns det för- och nackdelar med alla strukturer. Det här diskuterade vi framförallt 

med två utav intervjupersonerna, kvinnan från den högsta ledningen och medarbetaren. 

De har båda arbetat i organisationen under en längre tid och har varit med om 

omstruktureringar med syfte att både platta till pyramiderna och att bygga upp dem 

igen. I båda intervjuerna uttrycks det som att när man är i det ena läget vill man ändra 

till det andra läget, och tvärtom. De tror också att det går i någon slags modecykel, 

vilket styrker det som Peters (A 1993) skriver om att man kan se hur organisatoriska 

moden kommer och går likt trender vad gäller kläder. De trender som råder inom 

organisationer pendlar mellan det som Burns (1963/2007) benämner mekaniska och 

organiska strukturer. Sveningsson & Alvehus (2012) menar, precis som 

intervjupersonerna, att när en organisation är utformad på det ena sättet så eftersträvar 

man det andra och tvärtom. Har en organisation varit mekaniskt strukturerad under en 

period upplever man ofta att organisationen behöver mer utrymme för lärande och 

utveckling, vilket leder till en omstrukturering med syfte att få en plattare och mer 

organisk struktur. Den nya organiska strukturen kan då istället upplevas som för lös och 

efter en period vill man byta struktur igen, och så fortsätter det på det viset 

(Sveningsson & Alvehus, 2012). Det här verkar alltså stämma bra överens med hur det 

har sett ut på Länsstyrelsen.  

 

Något som vi har funderat över är om ständiga omorganiseringar kan innebära att 

organisationer vid en tillbakablick egentligen har befunnit sig i något slags mellanläge 

mellan organisk och mekanisk struktur, och att det skulle kunna vara ett optimalt läge. 

När organisationer genomgår en omorganisering så har det troligtvis genomförts en 
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omvärldsanalys och i strävan efter att ligga steget före så väljs en riktning, hierarkisk 

och mekanisk eller platt och organisk. Om trenderna sedan snabbt pendlar och likaså 

organisationers omstruktureringar så är de inte mekaniskt strukturerade så länge innan 

de återigen går mot det mer organiska. Bytet mellan de här strukturerna kan därmed 

innebära att organisationer befinner sig i ett mellanläge som är hållbart i längden även 

om det kräver en ständig anpassning. Det här verkar dock inte vara fallet, åtminstone 

inte enligt medarbetaren som vi intervjuade. Hon förtydligade hur jobbigt det är att 

genomgå en omstrukturering och hur lidande effektiviteten blir under 

förändringsperioden. Även om motiven för ett byte av organisationsstrukturen är att 

uppnå större effektivitet så verkar vägen dit vara karakteriserad av ineffektivitet och det 

kan därför vara mycket kostsamt för organisationer att genomgå en omstrukturering.  

 

Omstruktureringar i syfte att platta till organisationen har enligt medarbetaren bidragit 

till att mellanchefer har fått gå tillbaka till att bli medarbetare, vilket kan uppfattas som 

ett steg tillbaka i karriären. Att karriärmöjligheter försämras för mellanchefer i sådana 

situationer påpekar även Grey (2009), Newell och Dopson (1996) och Thomas och 

Dunkerley (1999). Enligt intervjupersonen från den högsta ledningen så är det logiskt 

att det blir svårare att klättra uppåt i hierarkierna när strukturer plattas till. Vi funderar 

däremot på om det möjligtvis inte betyder så mycket att kunna klättra längre, om många 

organisationer plattas till. Fokus hamnar kanske istället på att vara självstyrande, vilket 

antingen kan uppfattas som att chefer tillhör ett utdöende släkte eller som att vi alla blir 

chefer över oss själva. Oavsett synsätt så bidrar en sådan här trend till att 

chefspositioner mister sin betydelse och att begreppet chef, istället för att kännetecknas 

av hög status och vara respektingivande, får negativa associationer. Även om det finns 

forskare som observerat att det finns belägg för sådana här tolkningar, som exempelvis 

Grey (2009), så tror vi dock inte att självstyrning och starkt demokratiska organisationer 

som Semco har fått tillräckligt stor genomslagskraft eller etablering i Sveriges offentliga 

sektor för att det ska påverka den byråkratiska styrningen eller hierarkiska ordningen på 

det här viset. Möjligtvis har den självstyrande trenden fått en större effekt för privata 

verksamheter i Sverige, men det är ett område som vi överlämnar till någon annan att 

studera närmre. 

 

Utöver sämre karriärmöjligheter kan mellanchefer få ökad arbetsbörda då deras 

ansvarsområde vidgas till följd av att de får fler underordnade att ansvara för 
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(Drakenberg, 1997; Ekstedt & Jönsson, 2001; Ohlsson & Rombach, 1998; Thomas & 

Dunkerley, 1999). Medarbetaren uttryckte liknande åsikt i vår intervju. Hon förklarade 

att det blir svårare för mellanchefer i plattare organisationer eftersom de får fler 

underordnade att ansvara för, varav vissa utses till samordnare men saknar fulla mandat 

och underlättar således inte tillräckligt mycket för mellanchefens ansvar. Huruvida 

mellanchefers ansvarsområden blir tydligare eller otydligare till följd av en 

omstrukturering verkar det råda skilda meningar om. Franzén (2004) påstår att 

gränserna kan bli mer flytande medan Ohlsson och Rombach (1998) skriver att klarhet 

och tydligare ansvarsfördelning är ett vanligt motiv för att omstrukturera. De förtydligar 

dock att det uppfylls i de fall då den plattare strukturen innebär en tydligare 

pyramidform, vilket kanske inte alltid är fallet. Att omstrukturera i form av tillplattning 

och decentralisering av beslutsbefogenheter kan, som bland annat Drakenberg (1997), 

Dopson och Stewart (1990) och Källerman (2016) skriver även få positiva effekter för 

mellanchefer. Från intervjun med medarbetaren framgick det att det även kan vara 

positivt för övriga i organisationen då exempelvis hon själv fick möjlighet att engagera 

sig mer i det hon hade intresse för i samband med en omstrukturering. 

 

5.1.1 Rollen som samordnare 

Att samordna en organisations verksamhet tillhör ofta uppdraget som chef och är en 

viktig beståndsdel både för att de anställda ska vara aktiva och lojala, och för att 

verksamheten ska bedrivas framgångsrikt (Fayol, 1916/2008; Jörgensen, 1997). På 

Länsstyrelsen har de i princip alltid haft personer med uppgift att samordna, men olika 

antal beroende på hur organisationsstrukturen sett ut. De har förlagt rollen som 

samordnare bland medarbetarna och därmed inte på mellan- eller ledningsnivå. De har 

samordnare på de flesta av sina enheter och de kan ha olika stora ansvarsområden med 

olika uppgifter. De kan bland annat ha ett större ansvar för budget, se till att 

arbetsmiljön är bra och underlätta för enhetschefens arbete vad gäller ansvarsområden. 

Det som främst skiljer samordnare från högre chefstjänster på Länsstyrelsen är att de 

inte har något personalansvar. Utöver det så skulle de annars enligt vår bredare 

definition kunna ses som mellanchefer, då de trots allt har en snäppet överordnad 

position gentemot övriga medarbetare. Skillnaden dem emellan skulle då främst sitta i 

deras titel, de kallas för samordnare och ses inte som mellanchefer på något sätt.  
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Att det här med samordnare blev av intresse för oss grundar sig i att det var det enda 

som intervjupersonerna inte var överens om. Kvinnan från högsta ledningen och 

mellanchefen tycker att rollen som samordnare är väldig tydlig i organisationen och 

innebär en lite högre position än övriga medarbetare, lite högre lön, och mer ansvar för 

arbetsmiljön. Medarbetaren påpekar å andra sidan att det finns en otydlighet kring vem 

det är som är samordnare och att det finns en utvecklingspotential på det området. Hon 

säger att det är tydligt för de samordnare som har lite svårare arbetsuppgifter som 

exempelvis budgetansvar, men att det kan vara mindre uttalat inom andra områden och 

frågor. Enligt henne utser vissa medarbetare sig själva som samordnare - något som de 

två andra intervjupersonerna inte alls håller med om.  

 

När samordning inte fungerar optimalt så finns risken att en organisation går miste om 

de fördelar som samordning, enligt Fayol (1916/2008) för med sig. Det kan då 

uppkomma en situation där olika enheter arbetar mot olika mål och ingen vill ta ansvar 

för eventuella misstag utan skyller istället på någon annan. Det här verkar däremot inte 

vara fallet hos Länsstyrelsen, utan det är snarare tvärtom. Det är fler som vill ta ett 

större ansvar än vad den högsta ledningen förväntar sig och enligt medarbetaren så 

påverkas inga beslutsprocesser eller arbetsuppgifter av det. I annat fall skulle man 

kunna tänka sig ett scenario där det uppstår ett gap mellan arbetsuppgifter då olika 

enheter missar varandra och ingen vill ta ansvar för ett visst område. Ett scenario där det 

helt enkelt saknas samordning. Att det finns en viss otydlighet kring vem det är som är 

samordnare på Länsstyrelsen behöver alltså inte betyda att samordningen i sig inte 

fungerar. De skilda åsikter som råder kring samordnarrollernas tydlighet tolkar vi inte 

som rätt eller fel. Det faktum att en av våra tre intervjupersoner uttryckte det som 

mycket otydligt betyder att det på ett sätt också är det. 

 

Att samordna har länge varit mellanchefens uppdrag men vi tycker oss se en eventuell 

förändring vad gäller det här. Synen på vår omvärld som ständigt föränderlig och mer 

komplex än någonsin kan ifrågasättas, men globalisering och teknisk innovation sker 

och utvecklas varje dag. Det här påverkar hur organisationers strukturer utformas då de 

ska fungera med och passa den omgivning som de finns i, vilket i sin tur påverkar 

organisatoriska positioner som har haft givna platser i den hierarkiska strukturen men 

som förändras eller försvinner när strukturen plattas till och medarbetarna i allt högre 

grad blir självstyrda. Det är på grund av det här händelseförloppet som exempelvis 
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Peters (1993) kan påstå att mellanchefen är död, vilket vi tidigare visserligen 

konstaterade var ett överdrivet påstående. Franzén (2004) uttrycker också sin åsikt om 

att det är överdrivet, men menar att det en en viss typ av mellanchef som har dött - den 

vars främsta uppgift bland annat var samordning. Vi funderar på om det kan vara ett 

resultat av att organisationer blir allt mer flyktiga och projektbaserade med självstyrda 

enheter och medarbetare och att samordning därför inte fyller ett lika stort syfte som 

tidigare. Samtidigt är de flesta stora offentliga organisationer fortfarande hierarkiskt 

strukturerade i enlighet med klassisk byråkrati, vilket gör vår tanke ohållbar. 

Sveningsson och Alvehus (2012) förtydligar även de att många postbyråkratiska 

organisationer i grund och botten fortfarande kan påminna om klassisk byråkrati och att 

det endast är benämningarna som förändrats. Att mellanchefen som samordnare har dött 

kan istället vara ett resultat av det som Wenglén (2012) skriver, att ansvar har pressats 

nedåt i hierarkierna till följd av det system av över- och underordning som finns. Ser vi 

till Länsstyrelsen så skulle det kunna vara ett svar i och med att ansvaret för samordning 

finns på en lägre hierarkisk nivå. Precis som Ohlsson och Rombach (1998) också 

skriver så innebär en decentralisering av ansvar inte alltid att befogenheter 

decentraliseras i samma utsträckning, vilket även kan vara fallet på Länsstyrelsen då 

medarbetaren påstod att vissa samordnare saknade befogenheter.   

 

5.2 Klämd mellan barken och veden 

En stor del av de erhållna enkätsvaren visar, precis som intervjupersonerna uttryckte, att 

mellanchefsrollen är en krävande och ibland problematisk roll som inte alltid är så lätt 

att behärska. Svaren vi fick förtydligar det som Källerman (2016) skriver om att då man 

som mellanchef befinner sig i organisationens mitt krävs det att man kan vara både 

strategisk och operativt aktiv på en och samma gång, och om man är för mycket av det 

ena eller det andra så kan det skapa problem både uppåt och nedåt i organisationen. 

Källermans (2016) beskrivning av mellanchefsrollen som den mest utmanande man kan 

ha i arbetslivet verkar även stämma bra överens med de svar vi fick i intervjuerna på 

Länsstyrelsen. 

 

Att det krävs mycket av mellanchefen blir också tydligt. Mannen som vi intervjuade på 

Länsstyrelsen är enligt vår definition själv mellanchef och hans beskrivning av vad som 

krävs för att klara av positionen och för att kunna genomföra ett bra arbete är i enlighet 

med vad Franzén (2004) skriver. Som mellanchef måste man dels kunna kommunicera, 
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anpassa sig, förhandla och kompromissa på ett smidigt sätt, och dels måste man ha 

integritet och vara både självständig och driven (Franzén, 2004). Att vara mellanchef är 

således inte alltid en så lätt uppgift.  

 

Uppfattningen av mellanchefens behov av att vara både strategisk, i enlighet med 

ledningen, och operativt aktiv, i enlighet med medarbetarna, verkar utifrån våra erhållna 

svar och litteraturgenomgång vara någorlunda vedertagen. Frågan som här kan vara 

relevant och som kan innebära ytterligare problematik och osäkerhet för mellanchefer är 

var deras lojalitet bör finnas. Är det hos ledningen eller hos medarbetarna? Litteraturen 

framhåller att det ofta är tal om dubbla lojaliteter, både uppåt och nedåt i organisation 

(Stieng, 1997; Wenglén, 2012). Kvinnan från ledningsgruppen på Länsstyrelsen 

påpekade däremot hur viktigt det är att mellanchefer visar lojalitet uppåt till ledningen. 

Framförallt för att det kan uppstå en splittring i organisationen då medarbetarna 

uppfattar mellanchefens åsikt som skild från ledningens. Hon sa dock inte att 

mellanchefen inte behöver vara lojal gentemot medarbetarna, vilket gör att hennes 

uttalande inte bör tolkas som skild från tankesättet om dubbla lojaliteter. Att hon själv 

tillhör ledningen och att hon därmed ser den här frågan utifrån sitt eget perspektiv kan 

också ha påverkat hennes uttalande och vara en orsak till varför hon endast nämnde 

betydelsen av att mellanchefer visar lojalitet uppåt. Att mellanchefen agerar som 

arbetsgivarens representant kanske kan vara snäppet viktigare än att vara vän med 

medarbetarna då vi kan tänka oss en mycket infekterad situation i en organisation då en 

mellanchef inte agerar i enlighet med ledningens bestämmelser eller uttrycker en annan 

åsikt, något som Källerman (2016) och Wenglén (2012) framhäver som viktigt. Kanske 

får man som mellanchef vara beredd på det som Källerman (2016) skriver, att inte alltid 

vara omtyckt av alla i organisationen. För att vara mellanchef och trivas med det krävs 

det nog att man har lite skinn på näsan.  

 

Kvinnan från ledningsgruppen på Länsstyrelsen nämnde även att mellanchefsrollen är 

tuff då man har ett stort ansvarsområde. Precis som Wenglén (2012) skriver så har man 

som mellanchef ansvar för medarbetarnas prestationer gentemot överordnade chefer, 

samtidigt som man även har ett ansvar gentemot medarbetarna att förse dem med 

information som kommer ovanifrån. Mellanchefen på Länsstyrelsen nämnde också att 

rollen kan vara problematisk då man inte vet hur man ska agera. Om ansvarsområden 

inte är tydligt definierade eller om det finns en brist på befogenheter kan osäkerhet 
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infinna sig hos mellanchefen, något som både Franzén (2004), Källerman (2016) och 

Wenglén (2012) skriver om och förtydligar hur viktigt det är med information i en 

sådan situation.  

 

I enkäten svarade hela 90 % av deltagarna att mellanchefens främsta syfte är att skapa 

rätt förutsättningar för medarbetarna så att de kan genomföra sina arbeten. För att de ska 

kunna göra det så är det mycket viktigt att mellancheferna får tillräckligt med 

information ovanifrån och att de sedan kan filtrera informationen och sprida den vidare 

till medarbetarna (Franzén, 2004; Källerman, 2016). Från enkäten erhöll vi ett öppet 

svar där den svarande beskrev den klämda positionen som mellanchefen kan uppleva av 

att denne befinner sig i organisationens mitt. Mellancheferna fick i den här 

organisationen inte tillräckligt med verktyg från ledningen och kunde därmed inte skapa 

de rätta förutsättningarna för medarbetarna att klara av sina arbetsuppgifter i enlighet 

med ledningens direktiv. Svaret förtydligar det som litteraturen betonar vad gäller den 

betydelsefulla kommunikationen och den svåra position som mellanchefen har då de 

inte kan stödja medarbetarna eller påverka situationen om de inte tilldelas de rätta 

verktygen från ledningen. Mellanchefer har ett stort ansvarsområde och för att de ska 

kunna ta ansvar behöver de information. Som Carlzon (1989) skriver så kan den som 

delges information inte göra något annat än att ta ansvar. Om mellanchefen får för lite 

information kan denne utses till syndabock då medarbetarnas arbeten drabbas och 

känslan av att vara klämd mellan barken och veden kan infinna sig (Drakenberg, 1997; 

Franzén, 2004; Stieng, 1997; Wenglén, 2012).  

 

5.3 Den logiska befogenheten 

De tre intervjupersonerna ser det som logiskt att befogenhet ska följa med 

chefspositioner och det gör även majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen. 

Det är i enlighet med hur Blomquist och Röding (2010) ser på chefsskap, nämligen att 

de ska vara en formell position som bör innefatta både ansvar och befogenheter. 

Intervjupersonerna tyckte alla tre att det är nödvändigt med befogenheter på 

chefspositioner. Mellanchefen gjorde en metafor där han menar att en mellanchef utan 

befogenheter är bakbunden, vilket i sin tur gör att det är omöjligt att agera som chef. 

Alla tre intervjupersonerna menar också att ansvar och befogenheter måste gå hand i 

hand i chefspositioner för att det ska fungera. Det här är något som även Fayol 

(1916/2008), Källerman (2016) och Ohlsson och Rombach (1998) talar för. De menar 
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också att det är nästintill omöjligt att som mellanchef göra ett bra jobb utan någon 

befogenhet till att fritt agera och fatta beslut.  

 

När vi riktar in oss på mellanchefens roll och arbetsuppgifter finns det många olika 

beskrivningar. Fokus ligger mycket på mellanchefers uppgift som till stor del innebär att 

man har ansvar av olika slag, exempelvis personalansvar och ekonomiskt ansvar. Det är 

ansvar som är delegerat från högre chefer och nedåt i en organisation. Mintzberg (1983) 

menar att mellanchefens uppgift är att övervaka och kontrollera den operativa kärnan, 

samt även se till att de har de resurser som de behöver för det vardagliga arbetet. 

Sveningsson och Alvehus (2012) anser att mellanchefer också ska ha ansvar för 

samordningen av organisationen och förmedla organisationens övergripande strategier. 

Ytterligare ett ansvarsområde som faller på mellanchefer är att de ska se till 

medarbetarna i den operativa kärnan får information om ledningens bestämmelser samt 

att föra medarbetarnas synpunkter vidare till ledningen (Franzén, 2004). Enligt Wenglén 

(2012) så är mellanchefen dessutom ansvarig för de underordnades prestationer inför 

den överordnade ledningen. För att man som mellanchef ska klara av alla sina uppgifter 

och göra ett bra arbete så krävs det också befogenheter, något som de flesta forskare och 

teoretiker verkar tycka bör följa med ansvar.  

 

Wenglén (2012) talar om chefstitlar och menar att en chefstitel innebär att man i en 

organisation är överordnad andra personer och oftast följer också någon typ av ansvar 

med. Han tar även upp vikten av befogenhet och menar att det bör vara knutet till 

chefstitlar. Det här är något som även Fayol (1916/2008) styrker genom att påstå att 

man inte kan ha det ena utan det andra. Weber (1947/2007) har samma riktning och 

menar att chefspositioner bör innebära att man har befogenheter och även Ohlsson och 

Rombach (1998) ser det här som både logiskt och rättvist. Vidare menar Wenglén 

(2012) också att hierarkier bidrar till att ansvar pressas nedåt i organisationer, som i sin 

tur kan framkalla betungande känslor och osäkerhet då de befogenheter till att 

genomföra något på egen hand ofta saknas. Respondenterna i enkätundersökningen 

anser att mellanchefers främsta syfte är personalansvar, men de anser också att för att ha 

det här ansvaret så krävs vissa befogenheter. Framför allt i de fall då högsta ledningen 

befinner sig på en annan ort och inte alls känner till verksamheten och dess anställda. 

Det är alltså i enlighet med vad forskare och teoretiker tidigare sagt om ämnet. 
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För att befogenheter och ansvar ska kunna gå hand i hand anser Brunsson och Brunsson 

(2014), Fayol (1916/2008) och även mellanchefen på Länsstyrelsen att man som 

beslutsfattare också måste kunna ta ansvar för de beslut man tagit. Det innebär att man 

som mellanchef inte kan lägga över ansvaret för ett beslut som man tagit på någon 

annan. Vidare innebär det även att man ska kunna ta ansvar för beslut som både 

uppskattas och inte uppskattas av andra. Fayol (1916/2008) menar att ansvar 

automatiskt följer med befogenhet och att det är också är nödvändigt. Det innebär 

således att en mellanchef inte kan ha mer befogenheter än vad denne ansvarar för. 

Däremot kan man ha ett större ansvarsområde än vad man har befogenhet för, något 

som vi ser som en mycket otacksam position att befinna sig i. 

 

5.4 Mellanchefers befogenheter för beslutsfattande  

Mintzberg (1983) menar att det inte är så självklart att befogenhet och ansvar följer 

hand i hand i praktiken. Som vi diskuterat tidigare ser de flesta, både respondenterna i 

enkätundersökningen och intervjuerna samt även flera olika teoretiker, befogenhet för 

beslutsfattande som något logiskt för chefspositioner. Hur det verkligen är i praktiken 

ser däremot annorlunda ut och resultatet från enkätundersökningen visar att 

respondenterna inte var helt överens om hur befogenheten ser ut i organisationerna. Det 

tror vi kan bero på att respondenterna kommer från olika organisationer och att det ser 

olika ut samt att respondenterna kan se problemet från olika synvinklar. Vi har 

exempelvis diskuterat Länsstyrelsen som organisation, där beslutsfattandet är delegerat 

ända ner till den operativa kärnan. I många av de andra organisationerna befinner sig 

däremot den högsta ledningen på annan ort och de har bestämda riktlinjer att följa, 

därmed mindre utrymme för handlingsfrihet och den operativa kärnan har i princip 

ingenting att säga till om.  

 

Mellanchefen som vi intervjuade hade arbetat på andra offentliga organisationer och såg 

en skillnad i sin frihet att styra i organisationerna. De handlade om att många 

myndigheter har en bestämd process som alla måste följa. Det är någonting som inte 

alltid verkar vara så uppskattat av de anställda i organisationerna då de som bestämmer i 

vissa fall befinner sig på annan ort och inte känner till de anställda i organisationen eller 

hur det verkligen fungerar där. På Länsstyrelsen har han betydligt större befogenhet och 

får själv besluta hur hans enhet ska vara uppbyggd utan att någon lägger sig i. Från en 

svarande mellanchef på Skatteverket får vi veta att personen inte ens har befogenhet att 
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bestämma vilken mobiltelefon en viss medarbetare behöver till sitt arbete. Det tycker vi 

kan ses som ett ganska mjukt beslut och det borde vara den närmaste chefen som vet 

bäst om en medarbetare eller ett visst arbetsområde behöver särskilda hjälpmedel. 

Dessutom tycker vi inte att valet av en mobiltelefon borde vara livsavgörande för en 

organisation och att det kan säga ganska mycket om hur lite befogenhet mellanchefen i 

fråga faktiskt har.  

 

Weber (1947/2007) pratar om legal-rationell auktoritet och menar att medarbetare tar 

order uppifrån och att mellanchefer har tilldelats befogenheter med hänsyn till vilken 

position de har i hierarkin. Det tas då ingen hänsyn till vem det är som privatperson och 

den som tillträder en chefsposition kan gör det enbart för att personen har de önskvärda 

kvalifikationerna och kunskaperna. Det här innebär att en person inte ska kunna tillträda 

en chefsposition på grund av att man har en personlig relation med ägaren eller 

rekryteraren, utan att man ska ha de rätt kompetenserna för arbetet (Grey, 2009; Styhre, 

2009). Som mellanchef är det viktigt att medarbetarna har tillit till en och därför kan det 

kanske även krävas andra egenskaper än just kunskap och kvalifikationer hos en 

mellanchef, som exempelvis en personlighet som passar in i organisationen. För 

medarbetarna är det viktigt att de känner förtroende för mellanchefen så att de kan prata 

med dem utan att mellanchefen skvallrar uppåt, samtidigt måste den högsta ledningen 

också ha förtroende för mellanchefen och lita på att personen agerar i enlighet med vad 

de kommit överens om (Källerman, 2016; Wenglén, 2012). Med tanke på hur mycket 

som krävs som mellanchef kan vi konstatera att legal-rationell auktoritet bör vara en 

viktig aspekt att tänka på och så även personligheten. Medarbetaren på Länsstyrelsen 

anser också att chefsskap, och även antalet hierarkiska nivåer, bör vara väldigt 

personberoende. Hon tycker att det inte behövs några chefer “bara för att”, om en 

mellanchef har förmåga och kunskap att styra över många. Om en mellanchef med de 

här förmågorna däremot slutar tror hon att antalet chefsnivåer kan behövas ökas. 

 

5.4.1 Om olika nivåer tycker olika  

Det är inte konstigt om två personer tycker olika om någonting. Det är snarare normalt 

och inte bara i organisationer utan allmänt i livet. Det kan även vara nyttigt med 

konflikter och diskussioner i organisationer men det viktigaste är då hur man hanterar 

sådana situationer. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan skilda åsikter exempelvis 

grunda sig i att en mellanchef och ledningen tycker olika om ett beslut som ska tas. Den 
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praktiska iakttagelse som drog igång hela den här studien visar hur en högre chef raserar 

en mellanchefs beslut helt utan dennes vetskap. Enligt Fayols (1916/2008) beskrivning 

av den hierarkiska ordningen är det här egentligen inte så konstigt eller fel heller. I och 

med att den högre chefen är överordnad mellanchefen och således befinner sig på en 

högre hierarkisk nivå så ska denne kunna ta ett sådant beslut. Det största problemet med 

den här situationen anser vi är att även en underordnad medarbetare valde att kringgå 

mellanchefen. Något som vi tyckte från början, och som vi även fått bekräftat under 

arbetets gång, är att kommunikation borde vara lösningen på det här problemet, och 

även liknande problem. Både Källerman (2016) och Franzén (2004) belyser vikten av 

att kommunicera och Källerman (2016) skriver att förödande konsekvenser kan 

uppkomma då vissa personer inte är förinformerade om information som borde nå och 

involvera dem först. Franzén (2004) skriver att nästan alla fel som begås i en 

organisation och interna konflikter beror på att det finns brister i kommunikationen.  

 

När situationer som vår praktiska iakttagelse inträffar så tror vi att det kan få förödande 

konsekvenser för en organisation på lång sikt, även om det vid just det tillfället inte 

betyder så mycket. Exempelvis att det talas bakom ryggen på vissa anställda eller 

skvallras både uppåt och nedåt i organisationen, vilket bara är några saker som kan leda 

till att ett dåligt klimat uppstår. Att någon som fattat ett beslut kringgås utan att få 

vetskap om det eller möjlighet till att vara med och fatta ett nytt beslut tror vi kan bidra 

till att en viss negativ kultur etableras och även att situationen lätt kan bli infekterad.  

 

En sak som skulle kunna vara förklaringen till att en sådan sak kan hända är att många 

mellanchefer kan göra sina egna roller lite bättre än de egentligen är (Sveningson, 

refererad i Waltenberg 2005). En del tror att de har mer befogenheter än de egentligen 

har (Alvesson, 2011) och det kan i sin tur leda till att de tar beslut som de egentligen 

inte har någon befogenhet för att fatta. Med det här sagt påstår vi absolut inte att så var 

fallet i situationen som den praktiska iakttagelsen avspeglar, utan menar att det här 

skulle kunna vara en förklaring till liknande situationer.  

 

Att mellanchefer tenderar att försköna sina roller blev vår anledning till att även 

intervjua en medarbetare och en i högsta ledning. I de tre intervjuerna vi gjorde tyckte 

alla personerna att de förs en diskussion i fall då man tycker olika. Mellanchefen 

menade att det för organisationen är otroligt viktigt att kommunicera så att man inte har 
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ett splittrat förhållande utåt. Han anser också att kommunikation kan bidra till att bra 

beslut fattas då olika personer kan se på saker och ting från olika synvinklar och 

tillsammans så skapar de en bra grund för ett bra beslut. Exempelvis kan högre chefer 

väga in aspekter som mellanchefen kanske inte tänkt på och tvärtom. Att kommunicera i 

en organisation är en daglig aktivitet som utgör en stor del av ens arbete som chef. För 

just mellanchefer är det extra viktigt då man ska ha förmåga att kommunicera både 

uppåt, nedåt och åt sidorna i organisationen (Franzén, 2004; Jacobsen & Thorsvik, 

2014; Källerman, 2016).   

 

5.4.2 Beslut som raseras 

Att ett beslut som en mellanchef tagit raseras av en högre chef, utan mellanchefens 

vetskap tycker mellanchefen på Länsstyrelsen är oacceptabelt. Han menar att om en 

medarbetare har en avvikande åsikt om någonting bör det förhandlas om ett slutgiltigt 

beslut. I enkäten frågade vi respondenterna om de upplever att mellanchefernas beslut är 

slutgiltiga eller inte. Där framgår det däremot inte huruvida beslut raseras utan 

mellanchefens vetskap eller ej utan ställs i ett mer allmänt perspektiv. Att det där blev 

ett varierat resultat kan därmed bero på mer än att besluten har raserats utan 

mellanchefens vetskap. Det kan exempelvis bero på att en högre chef faktiskt har ett 

bättre alternativ till någonting som diskuteras fram, men då inte slutar i enlighet med 

vad mellanchefen från början tyckte.   

 

Det här är ytterligare en aspekt som kan kopplas till mellanchefer i relation till lojalitet, 

som vi varit inne och snuddat på tidigare i analysen. Mellanchefer bör, i de flesta fall, ha 

dubbla lojaliteter. Alltså både uppåt och nedåt i organisationen (Wenglén, 2012). 

Samtidigt behöver mellanchefer bygga upp ett så kallat förtroendekapital och få lojalitet 

tillbaka av såväl medarbetare som den högsta ledningen. Hur kan vi då koppla det här 

till beslut som raseras? Jo, det är nog just lojaliteten och tilliten som rubbas när någon i 

organisationen fattar ett “felaktigt” beslut, lite i samma spår som vi tidigare diskuterade 

med tanke på vår praktiska iakttagelse. Åt det ena hållet tror vi att det kan leda till att 

den högsta ledningen tappar lojalitet och tillit för mellanchefen när de inte fattar “rätt” 

beslut, samtidigt som medarbetarna kanske också tappar lojalitet och tillit när 

mellancheferna inte står på sig för att föra medarbetarnas och kanske även deras egna 

åsikter framåt. Å andra sidan tror vi att lojaliteten till den högsta ledningen riskerar att 
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minskas hos mellancheferna då de inte får förtroende att ta slutgiltiga beslut och även 

ansvara för dem. 
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6 Slutsats  

Syftet med den här uppsatsen var att utveckla en djupare förståelse för mellanchefers 

roll inom offentlig sektor, med fokus på befogenheter för beslutsfattande. 

Problemformuleringen som har legat till grund för studien är:  

 

 Hur ser mellanchefers befogenhet för beslutsfattande ut i offentlig sektor? 

 

Det var en praktisk iakttagelse som väckte vårt intresse för den här frågan då vi 

samtalade med en tidigare avdelningschef inom offentlig förvaltning. Det här ledde oss 

sedan in på fördelningen av ansvar och befogenheter för chefspositioner och vi började 

fundera på hur befogenheter för beslutsfattande ser ut för just mellanchefer. En stor del 

av den tidigare forskning som behandlat mellanchefsrollen har riktat in sig på 

problematiken kring att befinna sig i organisationens mitt och en del har även behandlat 

hur organisatoriska omstruktureringar har påverkat rollen. Den betydelse som 

mellanchefers befogenheter för beslutsfattande kan ha inom områdena har det däremot 

inte fokuserats lika mycket på. Vi såg därför att det även fanns en teoretisk relevans för 

att genomföra den här studien. Vi strävade efter att fortsätta bygga på tidigare 

diskussioner för att sedan försöka se om det fanns en koppling mellan dem och 

befogenheter för beslutsfattande. 

 

Överlag kan vi konstatera att det är ett väldigt brett ämne och att svaret på vår fråga blir 

annorlunda beroende på vilken organisation det rör sig om. Svaret kan även variera 

beroende på vilka personer det är som besvarar frågan. Summa summarum verkar den 

största skillnaden för mellanchefers befogenheter grunda sig i organisationers 

utformning. I vår studie har vi tittat på organisationer som både utgör sin egen 

myndighet och organisationer som är en utav flera organisationer i en myndighet. För 

organisationer som utgör sin egen myndighet har mellancheferna ett större 

ansvarsområde, exempelvis personalansvar och budgetansvar, och även större 

befogenheter för att fatta beslut. De får friare händer till att agera och styra över 

medarbetarna. I organisationer som istället utgör en av många organisationer inom en 

myndighet finns det striktare regler att följa och mellancheferna får då inte lika fria 

tyglar för att styra sina underordnade. Det optimala skulle vara att ansvar och 

befogenheter tilldelas mellanchefen i lika stor utsträckning och att det således råder en 

jämvikt dem emellan, men det är inte alltid fallet i dagsläget. Många mellanchefer har 
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idag ett stort ansvarsområde men saknar i vissa fall befogenheter, något som de flesta 

enligt vår studie tycker bör följa med chefspositioner. Något som däremot verkar ses 

som självklart är att de som fattat beslut sedan även måste ansvara för dem.  

 

En förklaring till att mellanchefer har olika stora befogenheter för beslutsfattande kan 

även vara beroende på huruvida en organisation har en hierarkisk organisationsstruktur 

eller inte. Det som kan uppfattas som positivt med hierarkiska och byråkratiska 

organisationer är att det ofta finns en tydlig hierarkisk ordning som gör att 

ansvarsområden och befogenheter blir tydligt definierade. Som mellanchef kan det 

därmed vara lättare att veta vad som förväntas av en själv och även vad man kan 

förvänta sig av andra. När strukturer plattas till så rubbas maktfördelningen och många 

positioner inom organisationen kan påverkas. I de fall då det blir tal om en tillplattning 

genom att minska arbetskraften på grund av besparingsskäl eller annat så är det oftast 

mittenpartiet av organisationer som bantas ner, det vill säga den plats där 

mellancheferna befinner sig.  

 

För de mellanchefer som överlever stora tillplattningar förändras ofta vardagen, vilket 

kan bli både till det bättre eller sämre. Ett högre ansvar och ett större kontrollspann är 

några av de vanligaste effekterna, och det är även något som vår studie styrker. Då det i 

en platt organisation inte alltid finns en tydlig hierarkisk ordning kan ansvarsområden 

ibland bli otydligt definierade och det kan bli svårt för mellanchefer att veta vad som 

förväntas av dem. En tillplattning kan dock även leda till att strukturen får en tydligare 

pyramidform, vilket i så fall kan innebära att fördelningen av ansvarsområden och 

befogenheter ändå blir tydligare beskrivna. I och med att antalet mellanchefer ofta blir 

färre efter en tillplattning så kan de även uppfattas som mer betydelsefulla och uppleva 

sin situation som mer utmanande och tillfredsställande.  

 

Omstruktureringar i form av decentralisering skiljer sig från tillplattning av strukturer 

då det handlar om att befogenheter för beslutsfattande förskjuts längre ner i 

hierarkierna. Decentralisering anses därför ofta ha en positiv effekt för mellanchefer då 

deras befogenheter ökar och deras makt vidgas. I centraliserade organisationer sker 

beslutsfattandet på ledningsnivå och mellanchefens uppgift är då att rulla ut de 

ovanifrån fattade besluten till medarbetarna och sedan rapportera resultaten uppåt till 

ledningsnivå. Centraliserat beslutsfattande innebär därmed att mellanchefer ska hantera 
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och driva en förändring men att de ofta saknar möjligheten att själva påverka 

utvecklingen.  

 

Utifrån vår analys om befogenhet för beslutsfattande väcks ytterligare funderingar hos 

oss, är det just ordet chef som gör att det ses som logiskt att befogenheter för 

beslutsfattande ska finnas? Är det annorlunda med mellanchefspositioner som har andra 

titlar, som exempelvis arbetsledare eller samordnare och inte just mellanchef, 

enhetschef och så vidare? Det här är inget vi har frågat varken respondenterna i enkäten 

eller intervjupersonerna om. Utifrån egna tankar och efter att vi har blivit pålästa inom 

ämnet så tror vi att det är just ordet chef som förknippas med befogenhet för 

beslutsfattande, medan mellanchefer med andra titlar, som exempelvis arbetsledare, 

samordnare och så vidare mer förknippas med enbart ansvar och samordning. Det 

känns mer logiskt att en arbetsledare inte har några befogenheter, trots att de också är en 

typ av mellanchefer, åtminstone enligt den här studiens definition av mellanchef. Det 

har förts en argumentation för att en viss typ av mellanchefer har försvunnit, nämligen 

de vars främsta syfte var just samordning och resultatansvar. Det har även påståtts att 

arbetsledare och första linjens chefer försvinner i samband med tillplattning av 

organisationsstrukturer. Det här tror vi kan vara en del av förklaringen till att de titlarna 

inte förväntas ha några befogenheter. Ansvar har nu pressats längre ner i hierarkierna 

och infunnit sig på medarbetarnas nivå och med endast samordning respektive 

resultatansvar som uppgift, som tidigare varit mellanchefers uppgifter.  

 

Under uppsatsens gång har vi i mångt och mycket beskrivit hur mellanchefsrollen kan 

upplevas som klämd och vad det kan bero på. Vi har även även funnit relevanta svar på 

vad som, enligt oss, skulle kunna göra rollen mindre klämd. För det första tror vi att 

mellanchefers personlighet har en väldigt stor betydelse för klämdheten. Mellanchefer 

med lite “skinn på näsan” tenderar att klara av rollen bättre, eller åtminstone de som inte 

är konflikträdda, då kommunikation är ett väldigt viktigt arbetsverktyg för chefer. Det 

handlar om att kunna föra sina medarbetares och sin egen talan uppåt och att 

kommunicera bestämmelser nedåt i organisation. Det innebär således att man som 

mellanchef kan ta hjälp av kommunikation om man inte är nöjd med något och likaså ta 

emot synpunkter om någon inte är nöjd med något man gjort som mellanchef. För det 

andra tror vi att större befogenheter för beslutsfattande till mellanchefer hade gjort 

positionen mindre klämd. Om mellanchefer själva hade kunnat ta beslut utan att hela 
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tiden föra saker och ting vidare i hierarkin tror vi att de hade känt sig mer självständiga, 

uppskattade och delaktiga i organisationen. Med rätt personer på mellanchefspositioner 

tror vi dessutom att de själva hade kunnat avgöra om ett beslut bör tas högre upp i 

hierarkin innan det fattas. Det här leder oss till lojalitet och tillit. Med mer lojalitet och 

tillit till mellanchefer tror vi att befogenheten för beslutsfattande hade kunnat öka och 

att känslan av att vara klämd därigenom skulle minska.  

 

För att sammanfatta det hela så har den information som vi samlat in via 

enkätundersökning och intervjuer till stor del stämt överens med tidigare studier. 

Effekten av omstruktureringar för mellanchefer verkar i hög grad stämma och så även 

de pendlande trenderna mellan organiska och mekaniska organisationsformer. Från 

enkätundersökningen kan vi konstatera att majoriteten tycker att den position som 

mellanchefer har, mellan den högsta ledningen och medarbetarna, kan vara ganska 

problematisk. Även våra intervjupersoner uttrycker att positionen är problematisk, 

vilket således stämmer överens med tidigare studiers påståenden om att positionen är 

“klämd mellan barken och veden”. Det som vi anser att vår studie bidrar med till det här 

ämnet är synen på alla de delar vi berört som starkt beroende av varandra. Uppfattningar 

om hur vår omvärld ser ut och fungerar påverkar hur organisationer formas och 

struktureras. Form och struktur påverkar sedan i sin tur mellanchefsrollens funktion och 

betydelse i mycket hög grad, och även hur ansvar och befogenheter fördelas. Vår studie 

har även förtydligat att trots att de flesta tycker det är logiskt att befogenheter och 

ansvar bör befinna sig i jämvikt, och att de bör inkluderas i chefspositioner, så är fallet 

inte alltid så i verkligheten. Det här kan i sin tur vara en orsak till att rollen som 

mellanchef uppfattas som problematisk och att känslan av att vara klämd infinner sig för 

mellanchefer.  

 

Vi har i studien kombinerat mellanchefers beklämda position och effekter av 

omstruktureringar med deras befogenheter för beslutsfattande, men vi ser även en 

betydelse i att skilja de tre åt. Anledningen till att majoriteten av tidigare forskning till 

stor del endast har fokuserat på den eventuella problematiken kring mellanchefers 

position i organisationers mitt tror vi kan vara för att det är lättare att skapa sig en bild 

över vad positionen innebär än att ta reda på hur de faktiska befogenheterna för 

beslutsfattande ser ut. Hur befogenheter bör vara fördelade och hur de faktiskt är 

fördelade är två skilda ting och vi upplever det som mer utmanande att kartlägga det 
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senare. Så här i efterhand tror vi att vår studie hade kunnat förbättras och att vi hade 

kunnat nå ett mer givande resultat om vi hade skiljt på de olika hierarkiska nivåerna och 

endast studerat en nivå av mellanchefer åt gången. Det skulle även underlätta för 

resultatet om de situationer som studeras sker i organisationer som har samma antal 

hierarkiska nivåer. Vi hade då bättre kunnat dra paralleller mellan skillnader och 

likheter mellan beslutsbefogenheter för mellanchefer. Som vi genomfört studien beror 

analysen av vår datainsamling på så många faktorer att det blir svårt, om inte nästintill 

omöjligt, att presentera ett enhetligt resultat.  

 

I efterhand tror vi även att studien hade kunnat förbättras om vi valt att avgränsa oss till 

att endast studera en specifik situation eller en specifik organisation så att resultatet blev 

hur respondenterna upplever samma miljö eller samma situation. Vi hade även kunnat 

studera hur en och samma grupp människor upplever olika situationer i en organisation. 

På grund av det här anser vi att det resultat som vi funnit under studiens gång är relativt 

svagt då det endast gäller för vissa mellanchefer i vissa organisationer. Att generalisera 

och påstå att det vi funnit i vår undersökning stämmer för alla organisationer skulle 

därför varken vara rättvist eller korrekt, men vi hoppas att framtida studier eventuellt 

kan ha användning av vår diskussion och fortsätta bygga på den data vi samlat in. Vi 

uppmanar då även till att genomföra en större empirisk datainsamling för att ytterligare 

studier inte ska hamna i den position som vår har gjort med svepande påståenden och 

diskussioner.   
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